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GOVERNO MUNICIPAL-PALMIN6pOL,s-c30 

"VERDADE, ESPERANA E FUTURO" 

LEI No 003IPMP/2017. 

PALMINOPOLIS, 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

"Autoriza o Podei Executivo Municipal a conceder 
auxIlio financeiro a Comunidade Evangelica 
Assembléia de Deus Ministério Madureira na forma de 
convênio e dá ou tras providências". 

Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE 

PALMINOPOLIS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuiçOes legais 

APROVOU, e eu PREFEITO Municipal, SANCIONO e PROMULGO a 

seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder 

auxIlio financeiro, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Comunidade 

Evangelica Assembléia de Deus Ministério Madureira - PalminOpoiis/GO, CNPJ 

n° 01.178.474/0022-15, a tItulo de convênio. 

§ 10. 0 auxIlio de que trata o caput deste artigo será repassado em 

(parcela ünica) e será utilizado para reforma da Igreja e do Centro Comunitário, 

em conformidade com o piano de trabaiho. 

§ 2°. Fazem parte integrante da presente Lei, na forma do Anexo I, 

Piano de Trabaiho e minuta do Termo de Convênio e demais documentos. 

Art. 2°. A entidade beneficiada deverá encaminhar ao MunicIpio a 

prestacao de contas do valor recebido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 

contados da data de seu recebimento, por intermédio da apresentacâo de 

documentos que compyei-a-a correta aplicacao. 
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Art. 3 0 . Demais disposicOes serão estabelecidas no Termo de 

Convênio a ser celebrado entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei. 

Art. 40  As despesas decorrentes desta Lei correrâo por conta de 

dotaçOes orçamentárias especIficas, criadas, modificadas e suplementadas caso 

necessário. 

Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 6° - Ficam revogadas as disposicOes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

PALMINOPOLIS, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de Fevereiro de 

2017. 

e4  EURIP E CUSTODIO BORGES 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
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TERMO DE CONVENIO N° /2017 

Termo de convênio que entre si celebrarn, de urn lado 0 MUNICIPIO 

DE PALMINOPOLIS, pessoa jurIdica de direito püblico interno, corn sede na 

Rua Elpidio de Paula Ribeiro no 395 Centro CEF: 75.990-000 Estado de Goiás, 

inscrito no CNPJ (ME) sob o n.° 01.178.573/0001-72, representado pelo seu 

Prefeito Municipal Sr. EURIPEDES CUSTODIO BORGES, brasileiro, casado, 

agente politico, portador do CPF n o. 118.390.071-68 e RG fl.°  420271 2a Via PCI-

GO, residente e domiciliaclo em PALMINOPOLIS, Goiás, doravante denominado 

CONCEDENTE e de outro lado A COMUNIDADE EVANGELICA 

ASSEMBLEJA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA, inscrita no CNPJ n. 

01.178.474/0022-15, corn sede nesta cidade, na Praça Albiner Teixeira Rosa, n. 03, 

centro, PalminOpolis-Go, CEP: 75.990-000, neste ato representado por seu 

Presidente Nilton Vicente Batista, doravante denominado CONVENENTE, 

acordam e ajustam a celebraçäo deste Termo de Corivênio, sujeitando-se a 

legislaco pertinente e, no que couber, as normas da Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e 

demais legislacOes pertinentes, e ainda mediante as cláusulas e condiçOes 

seguintes: 

Fundamenta-se ainda este Convênio em autorizacâo legislativa 

consubstanciada na inclusâo de dotaçao orçamentária especifica. 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONVENIO: 0 presente Convênio tern 

por objeto a concessâo de auxIlio financeiro a COMUNIDADE EVANGELICA 
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ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA, inscrita no CNPJ n. 

01.178.474/0022-15, corn sede nesta cidade, na Praca Albiner Teixeira Rosa, n. 03, 

centro, PalminOpolis-Go, CEP: 75.990-000, a tItulo de convênio. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 Piano de Trabaiho previamente aprovado pelo 

concedente e parte integrante deste termo de convênio, como se nele fosse 

transcrito. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS VALORES: Para a execucäo do objeto, definido 

na CLAUSULA PRIMEIRA, o MUNICIPIO repassará o valor de ate R$ 

( 	), que será pago em - ( 	) parcelas, a serem depositadas na conta 

corrente da Comunidade Evangelica 	 , no. 	 , Agencia no 

Banco do Brasil S/ A. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS: A despesa decorrente da execucâo 

deste convênio correrá por conta da dotaco n.° 
	

Elemento de 

Despesa n.° 	 , Fonte: 	 , conforme nota de empenho 

n.° 	/2014, no valor de R$  

CLAUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE 

CON VENENTE: 

I) Prestaçäo de contas do auxIlio recebido junto ao Municfpio em ate 90 

(sessenta) dias; 
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1° A prorrogacao do prazo concedido para prestaco de contas, poderá 

ser feito mediante aditivo ao Termo de Convênio, desde que solicitada pelo 

requerente mediante justificativa devidamente protocolada. 

§ 2° Decorridos 30 (trinta) dias da data limite para a entrega da prestacao 

de contas, a entidade seth notificada para a devoiucâo do recurso e inscrita em 

débito junto ao MunicIpio. 

II) responsabilizar-se pela correta aplicacao do recurso, de acordo corn o 

objeto deste convênio; 

III) restituir, obrigatoriamente, eventual saido de recurso, inclusive os 

rendimentos da aplicaço financeira ao MunicIpio, no caso de sobras da verba 

repassada; 

IV) restituir ao Municipio, o valor transferido, atualizado monetariamente, 

desde a data do recebirnento acrescido de juros iegais 1  na forma da legislacâo 

apiicável, no caso de nao for executado o objeto do ato de transferência 

voluntária, quando näo for apresentada a prestacão de conta, quando os recursos 

forern utiizados para finalidade diversa da estabelecida neste Terrno; 

V) dar livre acesso de servidores que compoem o Controle Interno ou 

outros Servidores da Prefeitura Municipal, a qualquer tempo e lugar, a todos os 

atos e fatos relacionados direta e indiretamente corn o instrumento pactuado, 

quando em rnissäo de inspeco, fisca1izaço ou auditoria; 

VI) Promover a execuco dos serviços atinentes ao objeto do convênio, 

previsto na Cláusuia Primeira, em correspondência ao piano de trabaiho 

aprovado; 
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VII) Zelar pela perfeita execuçao dos servicos, comunicando, 

imediatamente, ao concedente qualquer irregularidade que venha ocorrer corn 

relaçâo ao objeto deste convenio. 

VIII) Na execuco das despesas corn os recursos recebidos ern 

transferência, adotar procedimentos anaiogos aos estabelecidos na Lei n.° 

8.666/93 e dernais legisiacOes pertinentes; 

IX) Responsabilizar-se por todas as pessoas envolvidas na execucâo dos 

servicos, caso houver, as quais nâo teräo qualquer vInculo empregaticio corn o 

concedente, bern como por todos os encargos decorrentes da execuçäo do objeto 

pactuado, inclusive trabaihistas, previdenciários, sociais, fiscais e cornerciais, näo 

gerando para o concedente obrigacOes ou encargos de quaisquer natureza; 

X) PrestarinforrnaçOes e esciarecimentos necessários ao acompanharnento, 

fiscalizacâo e controle da execucäo do objeto do convênio sempre que solicitado 

pelo concedente no exercIcio dessas funcOes; 

XI) Apresentar ao concedente "RelatOrio de Cumprimento do Objeto" no 

final da vigéricia do convênio; 

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE 

CONCEDENTE: 

I) Repassar os recursos apOs a assinatura do presente termo, conforme 

cronograrna do Piano de Trabalho; 

II) Orientar, acompanhar, coordenar, fiscalizar e avaliar a execuco do 

convênio, de acordo corn o objeto aprovado; 
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III) Exarninar e deliberar quanto a aprovaco da prestacao de contas da 

entidade, seja referente a valores, bern como ao cumprirnento do objeto do 

convenjo. 

CLAUSULA SEXTA - DA PREsTAçA0 DE CONTAS: 0 CONVENENTE se 

obriga apresentar ao CONCEDENTE a prestaco de contas final do total dos 

recursos recebidos ate noventa dias apOs o término da vigencia, que sera 

constitulda de relatOrio de cumprimento do - objeto e acompanhada dos 

respectivos documentos. 

PARAGRAFO UNICO - As despesas realizadas serao comprovadas mediante 

documentos originais fiscais ou equivalentes, obrigando-se a emissâo das faturas, 

recibos, notas fiscais e outros congeneres em norne do convenente ou do 

executor, se for o caso, devidamente identificados, corn indicacão do nümero 

deste convênio e o tItulo CON VENJO MunicIpio de PalrninOpolis/ 

COMUNIDADE EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO 

MADUREIRA, os quais seräo mantidos em arquivo, em boa ordem, a disposicao 

dos Orgâos de controle, interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos 

termos da legislacao especIfica. 

CLAUSULA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE: A CONVENENTE se 

compromete a executar o objeto, termos e demais itens descritos no presente 

Convênio, respondendo civil e crirninalmente por quaisquer prejuIzos ou danos 

que venha causar ao patrirnônio püblico ou a comunidade em geral. 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL: 0 presente Convênio 

poderá ser rescindido nos termos do artigo 77, e seguintes, da Lei n°. 8.666/93 e 

suas alteracOes posteriores, bern como, administrativamente, no interesse do 
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servico püblico, ou por provocacäo de urna das partes, mediante cornunicaçäo 

escrita a outra parte, desde que cornunique a outra corn antecedência minima de 

10 (dez) dias, ou ainda por rnUtuo consentimento. 

Haverá, ainda, rescisâo motivada por ato da Administraçao Püblica, pelas 

seguintes razOes: 

I) Desobediência as cláusulas deste; 

II) Cornetirnento de falta grave; 

III) Cometimento de falta por ornissão, negligencia, imperIcia 

ou irnprudência. 

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA: 0 prazo de vigencia (execucao) do 

presente convênio e de ______ ( ) dias, contados da data da pub1icaco 

no Diário Oficial do MunicIpio, podendo ser prorrogado mediante Terrno 

Aditivo, desde que as justificativas apresentadas pelo CONVENENTE, para tal 

finalidade, sejam aceitás pelo CONCEDENTE. 

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSIçOES DIVERSAS: Este Convênio é 

regido pelas normas do direito privado e está fundamentado no que dispOe a Lei 

Federal n°. 8.666 de 21 de Junho de 1993, bern como demais legislacOes 

pertinentes, cujos termos so irrevogáveis, e qualquer pendência resultante dele 

deverá ser resolvida no foro da Cornarca de Turvânia, Estado de Goiás, corn 

renUncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICIDADE: 0 Extrato deste Convênio deverá 

ser publicado no placar da Prefeitura Municipal de 	 / conforme dispOe o 
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pathgrafo ünico do artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666/93, que e condicao 

indispensável para sua eficácia. 

E por estarem assim justas e combinadas, fizeram lavrar o presente instrumento 

contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, assinando-o na presenca de 

duas testemunhas civilmente capazes, para que surta seus jurIdicos e legais 

efeitos. 

PalminOpolis-Go, ______de 

MUNIC1PIO DE PALMINOPOLIS 
EurIpedes CustOdio Borges 

Prefeito Municipal 
CONCEDENTE 

COMUNIDADE EVANGELICA ASSEMBLEJA DE DEUS 
MINISTERIO MADUREIRA 
Pastor Nilton Vicente Batista 

CONVENENTE 

TESTEMUNHAS: 

1 

CPF No 

CPF No 
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