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LEI Nº 1.655, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO 

FINANCEIRO AO CTG SENTINELA DO RIO 

GRANDE, 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 autorizado a conceder um auxílio financeiro, no 
valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), ao CTG SENTINELA DO RIO 
GRANDE, CNPJ nº 94.310.513/0001-42, para custear as despesas com a 
realização do 23º CAMPEONATO MUNICIPAL DE TIRO DE LAÇO.  

Art. 2º. A entidade beneficiada deverá prestar contas do auxílio recebido no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, após a realização total do evento, conforme previsto 
no convênio firmado entre o Município de Glorinha e o CTG Sentinela do Rio 
Grande, cuja minuta segue anexa. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do 
Orçamento Municipal, na seguinte rubrica: 

 

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E  
ESPORTES 

12.02 – UNIDADE DE CULTURA 
133920246.1.169.3350.41.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 
 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 25 de fevereiro de 2014. 

 

 
RENATO RAUPP RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
 
                 Luciana Soares Raupp                                                                        
 Sec. Mun. de Administração e Planejamento  
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CONVÊNIO N° 001/2014 

Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO 

DE GLORINHA e o CTG SENTINELA DO 

RIO GRANDE, com base na Lei Municipal 
nº 1.655/2014. 

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. Sr. RENATO RAUPP RIBEIRO, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF/MF sob n° 229.897.900-63, domiciliado e residente neste Município, a seguir 

denominado simplesmente de MUNICÍPIO; e CTG SENTINELA DO RIO GRANDE, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CPF/MF sob o nº 94.310.513/0001-42, 
com sede na Rua Ozi Costa, 200 – Glorinha/RS – CEP: 94380-000, representada 
neste ato por seu Patrão, Sr. LEANDRO SILVEIRA DA SILVA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 628,151,640-00, residente na Avenida Pompilio Gomes Sobrinho nº 23680, 

Centro, Glorinha/RS, a seguir denominada simplesmente pela sigla CTG; 

As partes acima qualificadas firmam o presente Convênio, com base na Lei 
Municipal n° 1.655/2014, e conforme Plano de Trabalho apresentado no Processo 
Administrativo nº 205/2014, nos seguintes termos e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA (Objeto): 

1.1 O presente convênio tem por finalidade, a conjugação de esforços entre o 
MUNICÍPIO e CTG, para o fim de realizar o seguinte evento: 

a) Campeonato Municipal de Tiro de Laço; 

1.2 O objeto do presente convênio será à liberação de recursos financeiros, 
mediante condições, para o CTG custear as despesas com a realização do 
evento descrito no item 1.1. 

1.3 O esporte Tiro de Laço, foi declarado modalidade esportiva oficial no 
município, bem como esporte símbolo, nos termos da Lei Municipal nº 
714/2004. 

CLÁUSULA SEGUNDA (Das Condições e Valores): 

2.1 Os valores que serão repassados para realização do seguinte evento: 

 

EVENTO VALOR (R$) 

23º CAMPEONATO MUNICIPAL DE TIRO DE LAÇO R$ 32.000,00 

TOTAL R$ 32.000,00 

 

2.2 Todos os recursos públicos que forem objeto de repasse, não poderão ter outra 
destinação que não aquelas previstas no plano de trabalho contendo 
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justificativa, metas, cronograma de execução e plano de aplicação, 
apresentados pelo CTG e aprovados pelo Município. 

2.3 O MUNICÍPIO irá repassar recursos públicos específicos para o evento descrito 
no item 1.1, conforme o Plano de Trabalho e mediante a apresentação das 
Certidões de Regularidade do INSS, do FGTS e da Municipal. 

2.4 Os valores repassados serão objeto de depósito pelo MUNICÍPIO, em conta 
corrente específica aberta pelo CTG junto à uma instituição financeira oficial, 
sendo essa conta destinada exclusivamente para movimentação dos recursos 
repassados, não podendo haver qualquer outra movimentação financeira que 
não guarde relação com as importância repassadas pelo MUNICÍPIO. 

2.5 Todo e qualquer recurso financeiro repassado pelo MUNICÍPIO, deverá ser 
objeto de aplicação financeira pelo CTG, lastreado em título da dívida pública. 

2.6 Os impostos, taxas, contribuições, tais como INSS e IRRF incidentes sobre 
eventuais serviços autônomos contratados, serão de responsabilidade do CTG, 
assim como o recolhimento do INSS patronal. 

2.7 No prazo de até 10 (dez) dias após a realização do evento, o CTG deverá 
apresentar prestação de contas ao MUNICÍPIO, demonstrando os gastos 
realizados e efetuando a devolução de eventual recurso não utilizado. 

2.8 O MUNICÍPIO terá prazo de até 30 (trinta) dias para analisar a prestação de 
contas apresentadas pelo CTG, emitindo parecer de aprovação ou rejeição. 

2.9 No caso de rejeição da prestação de contas apresenta, o parecer emitido pelo 
MUNICÍPIO deverá apresentar de forma clara as justificativas pela não 
aprovação. 

2.10 Antes da emissão de parecer pela aprovação ou rejeição das contas 
apresentadas, entendendo o MUNICÍPIO pela necessidade de serem 
complementadas com informações e/ou documentos, o CTG terá prazo até 05 
(cinco) dias úteis para se manifestar, apresentando os documentos ou 
complementando as informações. 

2.11 Os recursos públicos repassados não poderão ser utilizados para pagamento 
de despesas correntes do CTG (água, luz, aluguel, etc...), bem como de seus 
funcionários e/ou colaboradores envolvidos com a realização do objeto 
conveniado, com exceção daqueles descritos nos planos de trabalho, sendo 
tais despesas consideradas como contrapartida da entidade. 

2.12 Todas as despesas realizadas pelo CTG com a utilização dos recursos 
públicos, deverão ser precedidas de amplas pesquisa de mercado, a fim de 
demonstrar a opção pelo menor custo possível. Essa demonstração se dará 
através da colhida de, no mínimo, 03 (três) orçamentos. No caso da 
impossibilidade de colhida dos 03 (três) orçamentos, o CTG deverá apresentar 
com a prestação de contas justificativa, o que ficará a critério do MUNICÍPIO 
acolher ou não. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – (Das Obrigações): 

3.1 São obrigações do MUNICÍPIO: 

3.1.1 Repassar os valores ao CTG, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias antes da realização do evento; 

3.1.2 Prestar todo o auxílio administrativo no sentido de orientar o CTG da 
melhor forma para cumprir as condições ajustadas no presente 
convênio, em especial a de aplicação financeira dos recursos junto à 
Instituição Financeira e metodologia para apresentação da prestação 
de contas; 

3.1.3 Expedir as instruções e/ou formulários necessários para viabilizar a 
correta prestação de contas pelo CTG, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a assinatura do presente convênio. 

3.1.4 Emitir parecer de aprovação ou rejeição das contas apresentadas, no 
prazo de até 30 (trinta) dias após entregues e/ou após a última 
manifestação ou documentos complementar apresentado pelo CTG; 

3.1.5 Ceder e deixar o parque municipal de eventos em condições de 
realizar o(s) evento(s), realizando as manutenções, obras e/ou reparos 
necessários; 

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

3.2 São obrigações do CTG: 

3.2.1 Utilizar os recursos públicos exclusivamente para cumprimentos do 
objeto do presente convênio, não podendo ter outra destinação que 
aquelas previstas nos respectivos planos de trabalhos apresentados e 
já citados no  item 2.1; 

3.2.2 Indicar conta corrente em nome do CTG, aberta junto à Instituição 
Financeira oficial, destinando a mesma exclusivamente para 
movimentação dos recursos repassados, não podendo haver qualquer 
outra movimentação que não guarde relação com as importâncias 
repassadas pelo MUNICÍPIO; 

3.2.3 Manter os recursos financeiros repassados, aplicados em títulos da 
dívida pública; 

3.2.4 Recolher todos os impostos incidentes sobre os gastos realizados com 
a utilização dos recursos públicos repassados, em especial o INSS e 
IRRF incidentes sobre serviços autônomos contratados, bem como o 
INSS patronal; 

3.2.5 Prestar contas dos recursos repassados ao MUNICÍPIO através da 
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes, no 
prazo de até 10 (dez) dias após a realização do evento, nos termos 
das orientações expedidas pelo MUNICÍPIO;  
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3.2.6 Sempre que possível, demonstrar que realizou ampla pesquisa de 
preços, a fim de demonstrar a opção pelo menor custo possível, ou 
justificar a impossibilidade, nos termos do item 2.11; 

3.2.7 Efetuar a devolução integral dos valores repassados, no prazo de até 
10 (dez) dias, com as correções inerentes à aplicação financeira, 
quando o parecer das prestações de constas for pela rejeição das 
mesmas. 

3.2.7 Permitir o acesso de representantes do MUNICÍPIO para fiscalizarem o 
cumprimento do presente convênio; 

CLÁUSULA QUARTA (Do prazo): 

4.1 O presente Convênio vigerá até o dia 31/12/2014, ou até a aprovação total da 
Prestação de Contas dos Recursos recebidos. 

CLÁUSULA QUINTA (Da rescisão): 

5.1 O presente convênio poderá ser rescindido pelo Município a qualquer tempo, 
por conveniência da Administração, não gerando, tal rescisão, direito à 
indenização à parte contrária.  

5.2  O presente Convênio restará rescindido, inclusive, caso o CTG deixe de cumprir 
qualquer uma das suas obrigações previstas nesse ajuste. 

5.3 A rescisão se dará, obrigatoriamente, através de notificação escrita para este 
fim, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, contendo a indicação da(s) 
obrigação(ões) não cumprida(s) e que levou(aram) o MUNICIPIO a rescindir o 
Convênio. No caso de rescisão com base no item 5.1, não haverá indicação de 
motivos. 

5.4 Operada a rescisão do presente convênio nos termos do item 5.1, deverá o 
CTG efetuar a devolução dos valores repassados, com as correções inerentes 
à aplicação financeira, independentemente de estarem sendo cumpridas as 
demais obrigações. 

CLAUSULA SEXTA (Disposições Gerais): 

6.1 A fiscalização do presente convênio será exercida pela Secretaria Municipal da 
Juventude, Cultura, Turismo e Esportes, a quem cabe o recebimento da 
prestação de contas, sua análise preliminar, e remessa ao setor competente 
para análise final e emissão de parecer. 

6.2 O MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal da Fazenda, irá instruir o CTG 
na correta aplicação dos recursos e na melhor forma de prestação de contas, a 
fim de propiciar o correto cumprimento do presente convênio. 

6.3 A devolução dos valores pelo CTG, na forma e prazo estipulado no item 3.2.7, 
afastam situação de inconformidade com o cumprimento do presente convênio, 
habilitando a entidade a receber novos repasses. 
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CLÁUSULA SÉTIMA (Do Foro): 

7.1 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), 25 de fevereiro de 2014. 

 

 

_________________________________ 

RENATO RAUPP RIBEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

_________________________________ 

LEANDRO SILVEIRA DA SILVA 

CTG SENTINELA DO RIO GRANDE 

 

Testemunhas: 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 

________________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 
 

 


