
LEI Nº 1.359, DE 14 DE JUNHO DE 2011.
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO A EFETUAR DOAÇÃO 
DE VEÍCULO AMBULÂNCIA AO GRUPO 
DE RESGATE E APOIO VOLUNTÁRIO DE 
EMERGÊNCIA – GRAVE, 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 Município de Glorinha autorizado a efetuar a doação de 01 
(um) Veículo Ambulância Placa IKX 0194 ao GRUPO DE RESGATE E APOIO 
VOLUNTÁRIO DE EMERGÊNCIA – GRAVE – CNPJ nº 12.827.677/0001-87, para 
fins de atendimento de resgate de urgência a ocorrências de acidentes com vítimas, 
em estradas municipais ou rodovias federais e/ou estaduais que cruzam o território 
do Município, nos termos da Minuta de Convênio que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 14 de junho de 2011.
 

 
 
 
 

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal
 

 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              
 
              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

 
 
 
 
 
 
 
 



Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
GLORINHA e o GRUPO DE RESGATE E 
APOIO VOLUNTÁRIO DE EMERGÊNCIA - 
GRAVE, com base na Lei Municipal nº 1359/
2011.

 
MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 91.338.558/0001-37, com sede administrativa na Av. Dr. 
Pompilho Gomes Sobrinho, 23.400 – Glorinha/RS, representada neste ato por 
seu Prefeito Municipal, Sr. RENATO RAUPP RIBEIRO, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF/MF sob nº 229.897.900-63, domiciliado e residente neste Município, 
na Rua Adelta Nancy Butze nº 80, Centro de Glorinha, a seguir denominado 
simplesmente de MUNICÍPIO, e GRUPO DE RESGATE E APOIO VOLUNTÁRIO 
DE EMERGÊNCIA (GRAVE), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPF/
MF sob o nº 12.827.677/0001-87, com sede na Rua Rio Grande do Sul, 1004 – 
Pda. 73 – COHAB-B – Gravataí/RS – CEP: 94.045-000, representada neste ato 
por seu Secretário Geral Sr. MICHEL ELIAS DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 003.197.230-62,residente na Rua Dário Totta, nº 288 – Morada do Vale I, 
Gravataí/RS a seguir denominada simplesmente pela sigla GRAVE, firmam o 
presente “Convênio”, com base na Lei Municipal n° 1359/2011, nos seguintes termos 
e condições:
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (Objeto):
 
1.1  Objetiva o presente Convênio, regulamentar, nos termos da autorização 

legislativa respectiva, a doação do veículo I/KIA BESTA G RONTAN 
AMBULÂNCIA, placa IKX 0194, de propriedade do MUNICÍPIO (patrimônio 
n° 4157), para o GRAVE, a fim de que seja por ele utilizado para os fins 
específicos ajustados no presente convênio, sob pena de reversão da doação.
 

1.2    Para fins de valoração do veículo objeto da doação, as partes ajustam o valor 
de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos Reais).

 
1.3O veículo objeto da doação deverá ser utilizado, exclusivamente, para fins de 

atendimento de resgate de urgência a ocorrências de acidentes com vítimas, 
em estradas municipais ou rodovias federais e/ou estaduais que cruzam o 
território do MUNICÍPIO.

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (Das Condições):
 
2.1 O Veículo objeto da doação não poderá ter outra destinação que não aquela 

prevista no item 1.3.
 

2.2 O MUNICÍPIO irá doar o veículo no estado em que atualmente se encontra 
e com os equipamentos que atualmente dispõe, nos termos do memorial 
descritivo e levantamento fotográfico contido no ANEXO I.

 



2.3 Os custos com reforma e/ou manutenção necessários para que o veículo fique 
em condições de trafegabilidade, serão inteiramente suportados pelo GRAVE.

 
2.4 Havendo necessidade de aquisição de novos equipamentos ou substituição 

daqueles já existentes para que o veículo atenda as exigências regulamentares 
para o fim à que se destina, os custos serão suportados pela GRAVE.

 
2.5 Após a efetivação da doação, o GRAVE deverá colocar o veículo em condições 

de atender as finalidades descritas no item 1.3 no prazo máximo de 90 
(noventa) dias.

 
2.6 Como contrapartida pela doação do veículo, o GRAVE deverá manter o 

serviço a que se propõe, em atividade, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos 
consecutivos. A atividade deverá ocorrer, no mínimo, em todos os finais de 
semana, iniciando às 20hs de sexta-feira e encerrando às 20hs do domingo. 
A não manutenção do serviço pelo prazo mínimo aqui disposto, acarretará a 
reversão da doação, retornando o veículo ao patrimônio do MUNICÍPIO.

 
2.7 Ocorrendo reversão da doação, o GRAVE não terá direito de ser indenizado e/

ou reembolsado pelas despesas que efetuou, sejam essas as já previstas nos 
itens 2.3, 2.4 e 2.5, ou outra qualquer que venha a ser necessária.

 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – (Das Obrigações):
 
3.1 São obrigações do MUNICÍPIO:
 

3.1.1 Realizar todos os trâmites administrativos necessários para viabilizar a 
doação do veículo;

 
3.1.2 Proceder na entrega física do veículo ao GRAVE, tão logo sejam 

concluídos os trâmites administrativos para formalização da doação;
 

3.1.3 Fiscalizar o cumprimento do presente convênio, nos exatos termos 
ajustados.

 
3.2 São obrigações do GRAVE:
 

3.2.1 Utilizar o veículo doado exclusivamente para resgate de urgência a 
ocorrências de acidentes com vítimas, ocorridos em estradas 
municipais ou rodovias federais e/ou estaduais que cruzam o território 
do MUNICÍPIO;

 
3.2.2 Manter o serviço de atendimento de resgate de urgência pelo prazo 

mínimo de 03 (três) anos consecutivos, nos dias e horários mínimos 
previstos no item 2.7, sob pena de rescisão do presente convênio;

 
3.2.3 Utilizar na equipe que realizará os atendimentos de resgate, 



profissionais capacitados e habilitados para os procedimentos de 
emergência, observando todas as normas técnicas atinentes ao caso;

 
3.2.4 Manter o veículo objeto da doação, sempre em perfeito estado de 

conservação e trafegabilidade, inclusive os equipamentos necessários 
e/ou recomendados para o atendimento de resgate.

 
3.2.5 Informar antes do início das atividades e manter essas informações 

sempre atualizadas junto ao MUNICÍPIO, relativas aos dados dos 
componentes da(s) equipe(s).

 
3.2.6 Prestar, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, informações 

referentes aos dados estatísticos dos acidentes atendidos.
 
3.2.7 Permitir o acesso de representantes do MUNICÍPIO para fiscalizarem o 

cumprimento do presente convênio;
 
3.2.8 Somente trafegar com o veículo em via pública após a efetivação da 

transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente.
 
 

CLÁUSULA QUARTA (Da rescisão):
 
4.1 O presente Convênio restará rescindido, caso o GRAVE deixe de cumprir 

qualquer uma das suas obrigações previstas nesse ajuste.
 
4.2 A rescisão se dará, obrigatoriamente, através de notificação escrita para este 

fim, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, contendo a indicação da(s) 
obrigação(ões) não cumprida(s) e que levou(aram) o MUNICIPIO a rescindir o 
Convênio.

 
4.3 Operada a rescisão do presente convênio nos termos do item 4.1, 

desaparecerá a condição resolutiva que consolidaria a doação do bem descrito 
no item 1.1, devendo o veículo retornar ao patrimônio do MUNICÍPIO, 
independentemente de estarem sendo cumpridas as demais obrigações.

 
4.4 Poderá o MUNICÍPIO no caso de rescisão, optar pelo retorno do veículo ao seu 

patrimônio ou cobrar o valor de avaliação estimado no item 1.2.
 
 

4.4.1 No caso de optar o MUNICÍPIO pelo retorno do veículo ao seu 
patrimônio, será devido aluguel pelo período que o GRAVE permaneceu 
na posse do bem, em valor equivalente a ¼ do salário mínimo vigente à 
época da rescisão, por dia de posse;

 
4.4.2 No caso de optar o MUNICÍPIO pela cobrança do valor descrito no item 

1.2, deverá haver correção do mesmo pelo IGP-M, e serem acrescidos 
juros moratórios de 1% ao mês, contados da data de assinatura do 
convênio até o efetivo pagamento pelo GRAVE.



 
 

CLAUSULA QUINTA (Disposições Gerais):
 
5.1 A fiscalização do presente convênio será exercida pela Secretaria Municipal da 

Saúde.
 
5.2 Todas as despesas com transferência e registro da doação do veículo junto 

aos órgãos de trânsito ou outros, correrão por conta do GRAVE.
 
5.3 A partir da assinatura do presente convênio, o MUNICÍPIO concede a posse 

provisória do veículo ao GRAVE, para fins de providências relativas aos 
consertos e/ou reparos necessários para colocar o veículo em condições de 
trafegabilidade, observada a restrição prevista no item 3.2.8.

 
5.4. O GRAVE poderá utilizar o veículo para fomentar a prevenção e 

conscientização da população, em eventos junto à entidades públicas ou 
privadas em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre, tomando os devidos 
cuidados para não prejudicar o serviços descrito no item 1.3. 

 
5.5 O Prazo previsto no item 2.6 poderá, nos primeiros 06 (seis) meses a partir da 

assinatura do presente convênio, compreender o horário das 20:00hs de 
sábado até as 20:00hs de domingo.

 
 
CLÁUSULA SEXTA (Do Foro):
 
6.1 As partes elegem o Foro da cidade de Gravataí/RS, para dirimir qualquer 

questão resultante do presente Convênio, que é firmando em 03 (três) vias de 
igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos 
e legais efeitos.

Glorinha (RS), ___ de junho de 2011.
 
 
 

_________________________________
RENATO RAUPP RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL
 

_________________________________
ANDRÉ DA SILVA SALDANHA

GRUPO DE RESGATE E APOIO VOLUNTÁRIO
DE EMERGÊNCIA - GRAVE

Testemunhas:
 
_________________________________
Nome:
CPF/MF:

_________________________________
Nome:
CPF/MF:

 


