
Prefeitura do\fniciPio de Pato Bragado
Estado do Parana

CONVENIO 001/2011
Lei Municipal n.!! 1171, DE 15 DE MAR~O DE 2011

CONVENIO QUE ENTRE 51 FIRMAM 0 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PR, ESTADO DO PARANA E
o PROVO PAR.- A~AO SOCIAL DE MARECHAL CANDIO RONDON ...
A Prefeitura do Munidpio de Pato Bragado, pessoa jurfdica de direito publico interno, inscrita no CGC
n.Q 95.719.472/0001-05, com sede a Avenida Willy Barth, nesta Cidade de Pato Bragado, ora em
diante denominada Prefeitura Municipal, neste ate representada pela Senhora Prefeita, NORMILDA
KOEHLER, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG nQ 3.785.291-0/PR e do CPF n!!
703.921.299-49,residente e domiciliado na Rua Florianopolis n!! 669, na Cidade de Pato Bragado,
Estado do Parana, a seguir denominada de MUNIciPIO, e 0 Provopar - A~ao Social de Marechal
Candido Rondon, Sociedade Civil sem fins lucrativos, com finalidades filantropicas, com personalidade
jurfdica de direito privado inscrita no CNPJ sob nQ• 77.808.848/0001-76, estabelecida na rua Espfrito
Santo n. !! 777 - Centro do Municipio de Marechal Candido Rondon, Estado do Parana, doravante
designada ENTIDADE representado neste ate pelo seu presidente Sra.: Maria Cleonice Spohr
Froehlich portadora do CPF n.!! 605.438.769-34 e RG n.!! 4.333.477-8 residente e domiciliada na
cidade de Marechal Candido Rondon Estado do Parana, celebram 0 presente IN5TRUMENTO DE
CONVENIO, para manuten«;ao da Casa Lar Esperan«;a em conformidade com a Lei n!!. 8.666/93 e
pelas c1ausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e obriga~5es e responsabilidades das
partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
o presente Convenio visa 0 interesse mutuo de coopera«;ao entre as partes, atraves de auxilio
financeiro ao PIWVOPAR - A~ao ~ocjal de Marechal Candido Rondon, com a finalidade da mesma
realizar a manuten~ao da Casa Lar Esperan«;a, visando abrigar as crian«;as e adolescente em situa«;ao
de risco social.

Paragrafo primeiro: 0 presente Convenio enquadra-se na Lei n.!! 8.666/93, respeitados seus
preceitos no que couber, bem como as disposi«;5es da Lei Federal 4.320/1964 e da Lei Complementar
101/2000 (lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normas incidentes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO INTEGRADO
o Plano de Trabalho Integrado aprovado pelas partes, fara parte integrante do presente Instrumento
de Convenio independentemente de transcri«;ao.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
Para cumprir 0 estabelecido nas (Iausulas Primeira e Segunda, compete:

1- A ENTIDADE:
a) Elaborar um Plano de Trabalho estabelecendo as Iinhas prioritarias e otimizar 0 objeto proposto, 0

qual devera ser aprovado pelo Municipio, fazendo parte integrante deste Convenio.
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b) A entidade assume a responsabilidade e os encargos legais, contratuais e trabalhistas decorrentes
da realiza~ao do objeto deste instrumento em rela~ao aos seus funcionarios, uma nao respondendo
solidariamente pela outra.
c) A entidade devera no prazo estabelecido prestar contas do auxilio financeiro recebidos atraves de
presta~ao de Contas conforme Resolu~ao n.Q 03/2006 , Se~ao II DAS PRESTA<::OESDE CONTAS DE
TRANSFERENCIAS MUNICIPAlS, Art. 34 do Tribunal de Constas do Estado do Parana.

a) Aprovar 0 Plano de Trabalho Integrado, bem como acompanhar sua execu~ao, objetivando
alternativas de melhora nos resultados;
b) Repassar 0 valor aven~ado na C1ausula Quarta;
c) Dar publicidade ao presente instrumento.

Paragrafo primeiro. Em atendimento e em consonancia ao que estabelecem seus Estatutos, as partes
poderao convencionar outros pianos ou projetos especiais de interesse publico no municipio, desde
que naoembaracem a consecu~ao do objeto deste Convenio.

CLAUSULA QUARTA - DOTA~AO OR~AMENTARIA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
As despesas municipais como a execu~ao do presente Convenio, autorizada pela Lei 1171/2011 de 15
de mar~o de 2011, processar-se-ao na forma da legislac;:ao vigente, a conta da Dota~ao Or~amentaria
consignado no Orc;:amento Geral do Municipio para 0 exercicio de 2011.
02.000 - EXECUTIVO MUNICIPAL
02.010 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
082441S002.04j' - Manuten~ao da Secreta ria de Assistencia Social
3.1.S0.43.00.30j'6 - Subven~oes Socia is
3.1.50.43.01.3077 - Demais Entidades do Terceiro Setor - Finte 01000
3.1.50.43.01.3709 - Demais Entidac;k:s do Terceiro Setor - Finte 01505

CRONOGRAMA [)E DESEMBOLSO:
o repasse sera no valor de ate R$ 14.110,90 (catorze mil, cento e dez reais e noventa centavos), 0

qual sera repassado em ate 10 (dez) parcelas R$ 1.282,80 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e
oitenta centavos), conforme cronograma apresentado no Plano de Trabalho.

Paragrafo Unico: As despesas devem ser vinculadas as metas e as modalidades do tipo de
atendimento propostas no Plano de Trabalho.

CLAUSULA QUINTA - DO DESCUMPRIMENTO
o descumprimento, total ou parcial, do ajustado a realiza~ao do objeto deste Convenio por perfodo
excedente a 30 (trinta) dias importara:
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Termo de Convenio n.o 001/2011 Folha 3
I - para 0 MUNIciPIO, a revisao das metas fixadas no Plano de Trabalho Integra do;
II - para 0 Provopar - A<;:aoSocial de Marechal Candido Rondon, revisao de suas atividades, facultada
a adequa<;:ao de seus recursos operacionais.

Paragrafo unico. A revisao das metas do Plano de Trabalho acordadas, sera consignada em Termo
Aditivo especifico.

CIAUSULA SEXTA - DA FISCAlIZA~AO DOS RECURSOS
Os documentos e comprovantes da aplicac;ao dos recursos financeiros ou outros referentes ao
presente Convenio serao arquivados pela ENTIDADE, e mantidos no prazo legal a disposi<;:ao para
analises, auditorias e fiscalizac;oes pelas autoridades e instituic;oes publicas competentes.
o Municfpio de Pato Bragado mantera no prazo legal a disposic;ao para analises, auditorias e
fiscaliza<;:oes pelas autoridades e instituic;oes publicas competentes a Presta<;:ao de Contas do referido
Convenio.

Paragrafo Primeiro: A entidade devera permitir que a Controle Interno da Convenente tenha livre
acesso para fiscaliza<;:ao dos recu-'';os repassados a Conveniada.

CIAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA
A vigencia do presente Convenio inicia-se em 1.Q de mar<;:ode 2011 a 31 de janeiro de 2012.

CIAUSULA OITAVA- DA PRESTA~AO DE CONTAS
o prazo para a presta<;:ao de contas das transferencias recebidas, sera ate 0 dia 28 de fevereirode
2012, ou ate sessenta dias apos a termino da Transferencia Voluntaria.

CIAUSULA NONA - DA FISCAlIZA~AO
o MUNiCipIO decidira sabre a oportunidade e a convenlencia de proceder a fiscalizac;ao nas
instala<;:6es e documentos relativos a execu<;:aodo presente.

CIAUSULA DECIMA - DA RENUNCIA E DA RESCISAO
o presente Convenio podera ser denunciado par escrito a qualquer tempo e rescindido de plena
direito, independentemente de interpela<;:ao judicial au extrajudicial, par descumprimento das
normas estabelecidas na legisla<;:ao vigente, par inadimplemento de quaisquer uma das suas c1ausulas
au condi<;:6es, ou pela superveniencia de norma legal au fato que a torne formal mente inexequfvel.

Paragrafo Primeiro - Constituem ~o~ivos de rescisao a constata<;:ao das seguintes situa<;:6es:
1- descumprimento de quaisquer das exigencias fixadas nas c1ausulas que regulam este instrumento;
II - cobran<;:a dos usuarios, de qualquer valor pelo cumprimento dos objetivos propostos.
Paragrafo Segundo - Quando ocorrer den uncia au rescisao, ficam as participantes responsaveis pelas
obriga<;:6es contrafdas durante 0 prazo em que viger este instrumento.

CIAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESTITUIC;AO
o PROVOPAR compromete-se a restituir as valores transferidos pelo MUNiCipIO, quando se
comprovar a inexecuc;ao do objeto da avenc;a, ou de sua utilizac;ao em finalidades nao previstas neste
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Termo de Convenio n.o 001/2011 Folha 4
Convenio, de uma 56 vez, atualizadas moneta riamente e acrescidas de juros na forma da legisla<;ao
aplicavel aos debitos para com a Fazenda do Municfpio, a partir da data do recebimento, no prazo
maximo de ate 15 (quinze) dias da comunica<;ao efetuada para tal fim, conforme Artigo 116, da Lei
Federal nQ 8.666/93.

Cu\USULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERA~AO
o presente termo podera ser alterado mediante acordo entre as partes, atraves de Termo Aditivo,
exceto quanta ao objeto. ,..

Cu\USULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
Os convenentl~s elegem 0 foro da Comarca de Marechal Candido Rondon, para dirimir qualquer
duvida que porventura possa surgir durante a execu<;ao deste Termo e que nao possam ser resolvidos
administrativamente.

E, para firmeza e validade do que acima ficou acordado, lavraram este Instrumento de Convenio, 0

qual depois de lido e achado conforme, e firmado pelas partes e por duas testemunhas, em tres vias
de igual teor e forma.

:::7Pato Bragado PR,em 17 de mar<;o,..Sie-l0y
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unJelpJO de Pat,9..eragado

Normilda Koehler - PREFEITA
/

roehlich
C F/h. 05.438.769-34
OCIAL - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR
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