
LEI Nº 1.267, DE 22 DE SETEMBRO DE 2010.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO FIRMAR CONVÊNIO 
COM A EMPRESA SOGIL –  SOCIEDADE DE ÔNIBUS 
GIGANTE LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Renato Raupp Ribeiro, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a 
empresa  Sogil  –  Sociedade  de  Ônibus  Gigante  Ltda,  visando  regulamentar  a 
sistemática  de  locomoção,  por  intermédio  do  transporte  público  municipal  dos 
passageiros integrantes dos programas de proteção social  básica,  desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Convênio anexo.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do 
Orçamento Municipal, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 22 de setembro de 2010.

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

               Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento



CONVÊNIO

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GLORINHA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SOGIL –  SOCIEDADE DE 
ÔNIBUS GIGANTE LTDA.

MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 91.338.558/0001-37, com sede administrativa à Av. Dr. Pompilio Gomes 
Sobrinho, 23.400 – Glorinha/RS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. 
RENATO  RAUPP  RIBEIRO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº  229.897.900-63,  por 
intermédio da  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS),  a 
seguir  denominado  simplesmente  de  MUNICÍPIO  e  a  empresa  SOGIL  – 
SOCIEDADE  DE  ÔNIBUS  GIGANTE  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado, 
inscrita no CNPF/MF sob o nº 90.291.436/0001-70, com sede na Rodovia RS 030, 
numero 3195 – Pda. 96 – Fazenda Alencastro – Gravataí/RS – CEP: 94.180-130, 
representada neste ato pelo Diretor Geral, Sr. FABIANO ROCHA IZABEL, a seguir 
denominada simplesmente SOGIL, ajustam entre si e de acordo com a Lei Municipal 
nº 1.267/2010, o presente Convênio, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA (Objeto):

1.1 O  presente  Convênio  tem  como  objeto  regulamentar  a  sistemática  de 
locomoção,  por  intermédio  do  transporte  público  municipal,  ora  explorado  pela 
SOGIL,  de  passageiros  integrantes  dos  programas  de  proteção  social  básica, 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), mediante a 
apresentação, pelo usuário a SOGIL, de Autorização de Transporte, tipo passe livre, 
com posterior reembolso pelo MUNICÍPIO.

1.2 Como usuário abrangido pelo presente convênio, considera-se aquela pessoa 
em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, do precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos ou qualquer outra situação 
de vulnerabilidade e risco social, assim reconhecido pelo MUNICÍPIO.

1.3 O  transporte  de  que  trata  este  convênio,  é  aquele  necessário  para  o 
deslocamento  do usuário  de  sua moradia até  o local  onde o MUNICÍPIO esteja 
desenvolvendo ações de proteção social, e vice versa.

CLÁUSULA SEGUNDA (Forma de Aplicação):

2.1 O transporte do usuário descrito no item 1.2, será realizado nos veículos da 
empresa SOGIL mediante a apresentação, pelo passageiro, de Cartão denominado 
AT/SMAS  (Autorização  de  Transporte  da  Secretaria  Municipal  da  Assistência  
Social).

2.2 A AT/SMAS referida no item 2.1, terá será emitido pelo MUNICÍPIO através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social,  e terá o layout elaborado entre as 
partes.

2.3 No  momento  do  ingresso  no  veículo  do  transporte  público,  o  usuário  irá 
apresentar o AT/SMAS ao motorista ou cobrador que irá reter o Cartão, franqueando 
o livre acesso ao veículo.



CLÁUSULA TERCEIRA (Forma de Repasse dos valores):

3.1 No dia primeiro dia útil de cada mês, a SOGIL deverá efetuar a devolução dos 
Cartões  que  lhe  foram  apresentados  e  retidos  no  mês  anterior,  na  SMAS, 
juntamente com documento de cobrança dos valores devidos.

3.2 O  reembolso  será  creditado  em  favor  da  SOGIL  pelo  MUNICÍPIO  até  o 
décimo dia útil após apresentados todos os documentos constantes no item 3.1.

CLÁUSULA QUARTA (Obrigações):

4.1. São obrigações do MUNICÍPIO:

4.1.1 Emitir  a  AT/SMAS e substituir  sempre que a mesma estiver  ilegível 
e/ou rasurada;

4.1.2 Disponibilizar os Cartões (AT/SMAS) aos usuários que assim entender 
se enquadrarem nas condições descritas no item 1.2.

4.1.3 Coordenar, assessorar, monitorar e avaliar a execução do convênio, de 
acordo com o objeto do proposto;

4.1.4 Efetuar os reembolsos à SOGIL nas condições e prazos estabelecidos 
na cláusula terceira.

4.2. São obrigações da SOGIL:

4.2.1 Aceitar  a  AT/SMAS como passe  de  transporte  público,  admitindo  o 
ingresso de seus portadores nos veículos da empresa.

4.2.2 Responsabilizar-se pelos danos causados aos usuários transportados, 
no cumprimento de sua obrigação quanto empresa de transporte público municipal.

4.2.3 Tratar  os  usuários  transportados  com  urbanidade  e  educação,  não 
permitindo qualquer tipo de restrição ou discriminação;

4.3.4 Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos 
repasses estipulados no item 2.3.

4.3.5 Prestar informações relativas ao objeto do Convênio, solicitadas pelo 
MUNICÍPIO, no prazo de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA QUINTA (Prazo):

5.1 O prazo de vigência do presente Convênio será de 12 (doze) meses a contar 
da data de sua assinatura

5.2 O presente convênio poderá ser prorrogado conforme a necessidade e por 
comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA (Rescisão):

6.1. O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer 
uma  das  partes,  independente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  por 
inadimplemento  de  quaisquer  de  suas  cláusulas  ou  condições,  ou  pela 
superveniência  de  norma  legal  ou  fato  que  o  torne  material  e  formalmente 
inexequível.



6.2 A  rescisão  por  qualquer  dos  casos  previsto  no  item  6.1,  deverá, 
obrigatoriamente,  ser  precedida  de  notificação  escrita  para  este  fim,  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA (Dotação Orçamentária):

7.1 Os recursos do MUNICÍPIO para custear as despesas do presente convênio 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI SOCIAL

10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.066 - Manutenção do Programa de Atendimento a Família

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA (Aditivos):

8.1 O presente Convênio poderá ter suas cláusulas alteradas mediante comum 
acordo entre as parte, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA (Foro):

9.1 As partes elegem o Foro da cidade de Gravataí/RS, para dirimir  qualquer 
questão resultante do presente Convênio, firmando em 03 (três) vias de igual teor,  
na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos. 

Glorinha (RS), 22 de setembro de 2010.

_________________________________
Renato Raupp Ribeiro

PREFEITO MUNICIPAL

_________________________________
Aniela Bednarck

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

________________________________
Fabiano Rocha Izabel

SOGIL – SOCIEDADE DE ÔNIBUS GIGANTE LTDA

Testemunhas:

_________________________________

CPF/MF:__________________________

_________________________________

CPF/MF: __________________________


