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Ofício no 00912021 Estação * RS, 17 de Janeiro de 202Í,

Excelentíssi ma Senhora Secretária"

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Excelência, momento

que aproveitamos o ensejo de manifestar o interesse do Município de EstaÉo -

RS em ser contemplado com repasse financeiro e a celebraçáo de convênio do

programa Melhores Amigos - a primeira ação estadual destinada a esterilizaçâo

cirúrgica de animais domésticos do Rio Grande do Sul. (Documentação e Projeto

em Anexo).

Eventuais informações ou orientações necessárias à efetivação de

no$sas solicitações poderão ser rêpassadas ao Município através do telefone (54)

gggT-1 166, via e-mail: proietosestacao@hotmail.com, ou via postal no

endereço constante no rodapé da folha.

Sendo o que tínhamos para o momento, deixamos votos de elevada estima

e consideraçâo, ficando no aguardo do atendimento da presente reivindicação.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal em Exercício de Estação - RS

Exma. Senhora Secretária
REGINA BECKER
Sec. de Estado da lgualdade, Gidadania, Direitos Humanos e Assistência

Social
Estado do Rio Grande do Sul

Rua Fiorelo Fiazetta 95.tune (54) 3337-LL66
eEF: 99.930-000 - EstaSo - RS

unnrwPmeshcao.@m.br
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Declaração de Previsão Orçamentária de Contrapartida

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
que dispomos dos recursos orçamentários, no valor R$ 8.750,00 (Oito mil
setecentos e cinquenta reais) para participaçâo, a título de contrapartida, no repasse
de recursos destinados ao Programa Melhores Amigos no Município de Estaçâo -
DQ.
! \\r.

Os recursos estão dispostos na rubrica orÇamentária:

Orgão: 06 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Atividade Projeto:2.036 - Mnutençâo das Atividades do Fundo Municipal de Defesa
do Meio Ambiente - FUMDEMA

Dotação: 5631 - 06.02.18.542.0A17.2036.3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica.

Valor: 55.000,00

Estação - RS, 17 de Janeiro de 2022.

ICIONES DOMINGOS CONTE
Prefeito Municipal em Exercício de Estação - RS

fr

Rua Fierelo Piareth,95. Fone {54} 3337-1166
CEP: 9S1.9!i(XX)0 - Esta@ - RS

tfr íl,lnfrr.pmestacao.mm.br
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PRoJEro rÉcNlco

í "tDENT|FICAÇÃO

2.ApRESENTAçÃO - tto Brasil, o quê vêmos diariamentê nâs ruas é um descâso com a vidâ dos animais,

onde milhar€ deleE estaio sujêitos ao abandono por parte dê seuE donos e do Poder Público. O objetivo do

projêto é â castÍâção para Íim dê controlê populacional dê cáês e gatos fêmêa3. o oúÍo êscopo do projêto'

não mênoB importante, á conscientizar a populaÉo sobre a guarda responsável, controlê de zoonosês ê

saúde públicâ. É sabido que a saúde humâna está dirêtamEnte rêlacionadâ à saúde enimâ|. O aumênto da

populaçáo de animais domástico§ nas rêsidências amplia o risco de contágio das zoonoses, doenças

transmissívei§dosanimaisaoshomen§eviÇê.ver§a.AêslêrilizaçãodeanimaistemcomoescoPoa
diminuição dos animais errântês, cujas crias inde§ejadas são diariâmente âbandonadas nos logradouros e

se tomâm um problema de ordem pública. A população dave ser consciêntizada da n€cêssidad€ de se

êsterilizar os animais, ainda que domiciliâdos, paÍa que sê ponha Íim à cruel e criminosa prática do

abandono de filhote§ indeseiados, que contribui para o aumento dê animais de rua e a Sua consequente

exposição a maus-tratos, quê tipifica a Çondutâ como crime embierúal. Não há como nêger quê a

superpopulaçáo de animais, consequênciê da procfiaÉo desoÍdÕnada, á consequência de inêficaz política

de saúde pública, bêm como da omissáo do Poder Público quê não cumprê sua obrigagáo constitucional dê

promovêr a êducaçáo ambiental ê a coÍtsciêntizsçáo dâ populâção Para a preservaso do ambiente,

consoante o disposto no artigo 225, §1o, inciso Vl da CF.

3.JUSTIFICATIVA - No município de Estação - RS a causa animal rgcêbe atenção êspecial sendo que

possuímos no município legislaçáo própria para a posse responsávêl dê animais, bêm como uma política

ambiêntet rigorosa na Íiscalizaçâo de maus tratos. Além da fisoelizaçáo ambiêntal e sanitária municipal o

municÍpio conta com o trabalho de uma Associaçáo dê Protêção dê Animais quê etuâ ativamênte no

âtêndimento de animais vítimas de maus tratos e abandono.

í.;DENTIF3CAçÃO DO OBJETO - Frentê ao trâtamenlo relegado ao§ €nimâi§, o Estado no uso dê sua§

atribuiçõês êstabêlêc€u normas norteadoras colêcionando no seu bojo além do caráter repressivo o caráer

PREVENTIVO. Diante diEto e êm cumprimEnto do que nos é obrigado legalmentê, criou-se o Proieto

Mêlhores Amigos que tÍaz no sçu Çêrne UmA das principais atrib(ligões desla Secretaria de Egíado quê diz:

.apoiar as políticas públicas de competência dos municíPios para garantia dos direitos dos animais

4
I

Rua Fiorelo Piazetta,95. Fone (54) 3337-1166
CEP: 99.930-fin - FstaÉo - RS

wwwpmesüamo.com'br

C.N.P,J.
92.406.248.0001-75

Órgão/Entidade P roPonente
Prefeitura Municipal de Estaçâo - RS

Endereço:
Fiorelo Piazetta - 95

DDDffelefone
(54) 33371 166

C.P.F.
996.258.224-20

Nome do Responsável
Carla Carvalho

C.l.lOrgão Expedidor

Endereço
Rua Fiorelo Piazetta - 95

E-mail:
dmaestacao@gmail.com

Home Page:
www. pmestacao.com. br

Período de execução do projeto 12 meses a
partir da publicação no DOETítulo do Projeto: "Melhores Amigos de Estação - RS'.

Cidade
Estaçâo

U.F.
RS

C.E.P.
99.930-000

Cargo
Oficial Administrativa

Função
Licenciadora Ambiental

C.E.P.
99.930-000
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)I$ffiAErauRsos ExtsrENTEs nARA MANUrençÃo Do PRoJETo - 0 município conta com um fundo

E 
-tÊnicipd 

dê mêio ambiêntê que mediante aprovação do Con§elho destinará rêcursos para a manutênção

do Projeto.

1z.ORÇAMENTO

1 2. { . DESPESAS GORRENTES

12.1 .lDespesas Correntes

Valor Total Concedente ProponenteDescrição

Contratação de EmPresa

da Especializada Para

realizar a Esterilizaçâo

cirúrgica de cáes e gatos

fêmeas em situação de

rua e semidomiciliados,
Método - Fêmeas

deverão ser esterilizadas,

prefereneialmente,

218,75 43.750,00 35.000,00 9.750,00

ffi técnica

cirúrgica pelo flanco do

ti po ova riohisterectomia,

utilizando incisôes do

tipo miniceliotomia (1 a

3 cm) e auxílio corn

gancho de Snook.

Total 2AO I 218,75 43.750,00 i 35.00CI,00 8.750,00

13.VALOR TOTAL DO PROJETO: R$43,750,00 (Quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).

I4.CRONOGRAMA DE DETEMBOLSO (R$ Í,00)

{4.íCONCEDENTE

CEP: 99.93Gfi)0- EstaÉo- RS

vríwwpmestaoo.@m.br

Quantidade
de

Valor
Unitário

.I4.2PROPONENTE íCOI{TRAPARTIDA
Meta | 1o mês 20 mês go úês | 4o mês 5d mês I 6o mês

1 i R$8.750,00

Piazetta,95. Fone '-1166Rua

No

01 200

lVleta 1o mês 20 mês 30 mês 4o mês 50 mês 60 mês

1 R$ 35.00CI,00

Meta 70 mês Bo mês 90 mês 10o mês 1 1o mês 120 mês
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ffiffi Lhri&s,çrarfrdeenvúinwrfu,l
?.t):i,,-;',i
." t'../ k.

"^tre=qho',oo
H-Meta

r
70 mês 80 mês 9o mês 10o mês 1 1o mês 12o mês

lS.MoNlToRAMENTo E AVALIAÇÃo: A avaliagáo do referido projeto técnico e acompanhamento do

plano de trabalho como sua execução será efetuado pela Médica Veterináúa do Município de Estação - RS,

l,4ódica Vctc:'lnária lngrid Arndt \{cstcndoff - CP*$'4\,'í RS 6425.

de 2021,

e:ffinülin,ffi*i"rÀüs#ü[i,[lü'à[ioztoto
Rmbi entaiPo€hhío s§,. s0z-ouD

nÁ L
VJM*,a

Preieito ffiunicipai em Exercício cie Estação - RS

Rua Fiorelo Piazetta, g5.Fone (54) 3337-1166
CEP: 99.930-000 - E§ta@ - RS

llnâruir- pmsta cao'@m' br

Estação - RS, 17 de
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PLANO DE TRABALHO

c.N.P.J.

92.406.248/0001-75

rgâo/Entidade ProPonente

Prefeitura Municipal de Estação - RS

Endereço:
Rua Fiorelo Piazetta - 95

DDD/Telefone
(54)3337-1166

C.E.P.
e9.930-000

Praça de Pagamento
Estaçâo - RS

Conta corrente
04.033801.0-9

c.P.F.
695.738.400-49

Nome do Responsável:
ALCIONES DOMINGOS CONTE

Funçâo
Gestor Municipal

No R. G.l Orgãto ExPedidor
eo7791e125 SJS/ll-RS

C.E.P.
99.930-000

Endereço
Rua Ferrucio Galina - 395 - Centro Estaçâo - RS

etosestacao@hotmail. com
Home Page:
www.pmestacao.com.br

2 . OUTROS PARTíCIPES
C.N.P.J/C.P,F.

e m Nrr PRÔ.IFTO

Titulo do Projeto Período de Execuçâo

'lMelhores Amigos de Estação - R.-§" lnício I Término
A partir da publicaçâo no DOE I t2 meses

àtendida

Justificativa da ProPosição:
a vida dos anii^nais, cnde miihai'es deies:t

NO araSii, O qi.ie VeúOa diaÍiAmÊÍite nâS iiias é iim deSCaSO COm a VidA üoS animâis, onq. miina'e§ uÉ*'ô

estao iujáitoi ao abandono por pâ,t" a" s"r" donos e doPodêr Público. O obiêtivo do projeto é a ca§tração

ü;;1il,:- à; õnüon pop,ilrcionat de cáes e gatos Íêmeas. O outro escopo do projeto, nâo mênos

irnàortante, é conscientizai a popuÉçao soOr" a giarda responsável, controle de zoonosês ê saúde pública'
'Ê 

!ãüiãó ,ir" a saúde humaáa ã"iã'áir"úr"nt"-relacionaáa à saúde enimal. o aumênto de população de

ãr-ir"ir OàrnêJtiói nas resiaencús ã*pii" o risco dê contágio des zoonosês, doênçâ§ transmissívêis dos

enimeis ece hcmens s vice-verse .". ;si€íilizaçác de enirneÉ tem ccmo esccpo I diminuição Cos animeie

ã"ànt"l, ú"" irias inaeselaoas sào àúriám"nte abândonadas nos logradouros ê se tomam um problema

ã"ãrà",i1 púúrc". n poputáção à.u" .á, conscientizada da necessidadà de §e esterilizar os animais, ainda

que domiciliados, para que se pãnha Íim à cruel ê c.Íminosâ pftática do abandono de Íilhotês indêseiâdos,

il;;;üi;á;át aumento de animais de rua e a sua consequente exposição a maua-tratos, quê tipifica â

conduta como crimê âmbientat. Não há como nêgar que a supêrpopulação dê ânimais, consequência da

nrôôriâ.ão rtêiôr.tênada. + conseq'ÉnÀa Oa inenãaz politica dà saúde Piih'lica, bêm como da omissão do

É"t"ifuorü q* 
"áã 

*rprãirá obrigação constitucionat d€ promover a.educaçáo ambiêntal ê a

*Àúi"niiiàiao 'oa popuragaó pããã Jr""ãúçeo do ambiente, coàsoante o disposto no artiso 225' §1o,

CEP: 99.930-(n0 - EsaÉo - RS

wwwpmesüacao.@m.br

Nome

Endereço c.E.P.

{)
o..Ht
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3.3.50.43

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GONCEDENTE

esteriiizacias,
preferencialmente,
através da técnica

cirúrgica pelo flanco
do tipo

^- -^-: - L : -&--^ -r.- *- :--OVA[iút-l a5 t Él trLLur I I l(,,

utilizando incisôes do

tipo miniceliotomia (1

a 3 cm) e auxílio com

gancho de Snook.

Despesas Conentes
Estei ilização cir úi'gica de cães e gatos

fêmeas em situação de rua e

semidomiciliados. Método - Fêmeas

deverão ser esterilizadas,

preferencialmente, através da técnica

cirúrgica peio fianco cio tiPo

ovariohisterectomia, utilizando incisões

do tipo miniceliotomia (1 a 3 crn) e auxílio

com gancho de Snook.

Trfr,rt í:EE 
^li a, r nb vLanb

D(I ,l? ?I"\\P =ir. ,

R$43.750,CIo R$35.000,00 R$8.750,00

4 - CRONO6RAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

hfleta Etapa EspecificaÇáo QuantificaÇão DuraÇâo

Fase Execuçâo Unidade Quantidade lnício Término

1, 1.1 Esteri lização ci rú rgica

ds cães e gatos

têmeas em situaçâo
de rua e

sernidomiciliados.
Método - Fêmeas

deverão ser

Animal
esterilizado

200 iA Partir da
I puuicaça
l--^^F
I (, ÍrO'lJ\)É.

12 meses

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,oo)

R$ 35.goo,CIo i n$s.zso,oe

vl^,l w.pmesEmo.@m.br

2

Natureza da DesPesa Total Concedente Proponente

Códiqo Especificação
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àro, para fins de prova iunto à SêcÍêtaria

aã úráiáãà", Cidadania, Direitoi Humano§.e Assistência Social-- sicPH+s q:9."-",.?l?it":-:

=àU,ã-. 
pãnãr'aa tei, que náo há quatquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos

ãrSú; énfidades'dà AdministraÉo'Públiea Estadual, que impêça a transfêrência de recursos

ãri-rnao" de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma dêste

Plano dê Trabalho.

a) Os áos para foÍmalizaçáo do procêsso r€ferêntes à cêlebraçáo do Convênio não contrariam a Lei

Orgânica Municipal.

b) Eiste previsáo orçamentária e recursos Íinanceiros para a contrapartida municipal:

Órgáo: 06 - Secretaria de Agricuitura e Meio Ambiente
Ãtüú"a" Pqieto: 2.036 --Mnutenção das Atividades do Fundo Municipal de Defesa do Meio

Ambiente - FUMDEMA
ô;i;çd, soãr - oe.oz.ro.s42.oo17.2o36.3.3.9o.39.oo.oo.oo - outros Serviços de Têrceiros -
Pessoa Jurídica.
\/alzrr' 44 ôí1Íl ílí'l

c) Náo há qualquer débito êm mora ou situaçâo de inadimplência junto aos Ór9ao1 e Enüdadês da

ÃOáinirfr"çiao Írúbtio E t"dr"l que impeça-a transferência de recursos oriund6 de dotaçôes

;;;il;dã;r órçamento aó estàOo OoRiô Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Estagão - R§, 17 de Janeiro de 2o21.

Frefeito Municipal em Exercício de Estação - RS

PROPON ENT'E (CONTRAPARTIDA)

Meta 1o mês 20 mês 3o mês 4o mês 5o mês 6o mês

1 R$8.750,00

il4eta 70 mês 8o mês 9o mês 10o mês 1 1o mês 120 mês

? - DECLARAÇÃO

8 - APROV PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Local e Data

CEP: 99.930-000 - EstaÉo - RS

un $,\í. pmesta Glo. mm. br

Secretári a dalgualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social



BANRTSIJL
AGENÜIA: 0576 ESÍÃCAO
CONTA. . : 04.033801.0-9
NOME- -.: MELHORES AMIGOS ESTACAO 2022

IDENTIFICACÀO t 17 202201 170013L3237 5

L7/0L/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.
SALDO LIVRE . . .RS O, OO

TOTAL LIVRE . . - -R$ 0' 00

PREZADO CLIENTE: O BÀNRISUL INF-,ORM-A QUE AS

JUROS DE SUA COI{TA_CORRENTE SERÀO DEBITADOS

_+_____ -----10--u-":'10-l-T--':1-1'-Ti- ------+-
DIAHISTORTCO DOCUMENTO VALOR

:l:::-: ----------------:::-;;;;;;;;;-;;;;;-.*il;;-:---------------:-:::---:-
SALDO ANT EM 74/OL/2022 0/00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERTODO

EXTRATO EMITIDO AS L'7:05 DE 77 /0L/2022

sAC 0800 646 1515
ouvrDoRrA 0800 644 2200



oo1 - pnefeltura Munlclpal de Estação ii::'r 1:^lrll',1?"
sAPI - Sistêma de Admlnlstração PúbLlca Integrado
RelatórioGerencialdoExtratodêDotaçãoDeio, /ol.lzo22àL7/61/2o22Pag.|ooo7

oãtaErpê,hoc'GdorÀdlçõê5/R.úlcô.,/E'tonDElpt|lhldot&uldldoPrlos.tdod.v.ú.

órgão: 06 - SECREÍaRIA DE Á6RICI LTUnA, E itEto ÁÍ'BlEilTE

ativldade/Projeto! 2.036 - Í'rla urEÍ{çÃo DAS AÍrVrDÁDES m FÚim l.tu rctPAL DE t',EFESA m íEIO ÂiBIEiÍÍE- ruDEila

Dot.íão: 56rl - o6.a2,lla,a42.olllr.zo!t6.!.3.9o'!9'ol''to'!' _ ouÍro9 SEnvtços DÉ fER'E'[l's - ?Essol 
'uilDlc

s3lo!t27 valor oaçâdo 5''0oo'oo otoo íô'00 o'oo 55'O'O',00

TOÍA! DÂ tx'ÍAçÀO rt' O'00 O'O' 
"t'

ÍoÍ L Do PIOIEIo/ATwIoÀDE "' 
i"0 a't!{, a'ü

TOTA! GEBAL "' 
e'S e'to 

""
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. ,,^^.Wursmuth
Fauto r"Sí'.11r.,

cncns 69'174í0'1



ESTADCI DO RIO GRANDE DO SUL
§ECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA É AUDITORIA GERAL DO ESTADO . EAGE

Certidão para Habilitação em Convênios

Certidáo no: 1552022

Certidão válida até: 31 11l2O22

Orgão/Entidade: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ESTAÇÃO

CN PJ : 92.406.248/0001 -75

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - GAGE, com base no exame da documentação a

""gúi, 
descrita, rããtiuà ao órgão/entidade acima identificado, certifica a regularid.tde dos

mesmos, para os fins previrtõs no inciso I do art. 4" da INICAGE a6n016 de2711212016'

CNPJ - Situaçáo Cadastral
CND ou CPD-EN junto à Previdência Social
Gertificado de Regularidade do FGTS - CRF

Encaminhamento das Contas Anuais à STN

õániOao TCE - Açóes e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CãrtiOao TCE - Mànutenção sDesenvolvimento do Ensino - MDE

Certidão TGE - Lei Complementar no 101/2000

Encaminhamento das Contas Anuais à CAGE

LRF, art.11- Anecadaçáo de Tributos
CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

A presente certidão sustitui, no período de sua validade, a apresentação dos documentos pelos

uniu* qu* ventram tiimar convêhios com a Administraçáo Pública Estadual.

§ílvia Lauer
Auditora do Estado

tD 39494431A1

R,ua siqueira Campos no 1044 - 4" andar - sala 42§B - centro '9Í101040{ - PorÍo Alegre 'RS
F ;rre (sll gzt lail I email: dcce'ca ge@9efaz'rs' gov"br

Documenio lmpresso em: 17 lO1 12022 1532AO

óóÀiir, 
" 

autencidade deste documento em http:i/urww.che.sefaz'rs'gov'br

04101/2030
2210212822
o1t0212a22
3010412a22
a1lffil2a22
üla3l2a22
31/0X 12022
s01a412022
3A1CIA12022
17105i2A22
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E§TADO DO RIO GRANDE DO §[.'I-
§ECRETARIA DA FAZENDA

CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO E§TADO . CAGE

GERT|DÃO No 155t2A22

Certifico, para os devidos fins, que o Município de ESTI\çÃO,
CNPJ: 92.406.24810001-75, entregou ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul cópia
dos demonstrativos de suas contas relativas ao exercício de 2021, nos terrnos do que
estabelece o inciso I do §1o do art. 51 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

Esta certidáo é válida até o dia 30 de abril de 2023.

Porto Alegre, 17 dejaneiro de 2Q22.

Silvia Lauer
Auditora do Estado

tD 3949443tA1

Rua $iqueira Çampos n" 1044 - 40 andar - §ala 4268 - Gentro . 90010{01 - Porto Alegre . R§
Fone : (51 ) 32 I 4-5 21 I email: dcee.cage@sefaz.rs. g ov.br
Documento lmpresso em: 17 lO1 12022 15:32:45
C onfi ra a autencidad e deste docu m ento em http ://rmarw.che. sefaz. rs. gov.br
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Declaração de Previsão orçamentária de contrapartida

Decraro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes

orçamentárias vigente e com a Lei Comptementar no 101 , de 4 de maio de 2000, que

dispomos dos recursos orçamentários, ro valor R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e

cinquenta reais) para participação, a título de contrapartida, no repasse de recursos

destinados ao programa Melhores Amigos no Município de Estação - RS'

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária:

Orgão: 06 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Atividade projeto: 2.036 - Mnutenção das Atividades do Fundo Municipal de Defesa

do Meio Ambiente - FUMDEMA

Dotação: 5631 - 06.02 .1g.s42.001 7.20g6.3.3.90.39.00.00.00 - outros serviços de

Terceiros - Pessoa Jurídica.

Valor: 55.000,00

Estação - RS, 17 de Janeiro de2022'

ALCIONES DOMINGOS CONTE

Prefeito Municipal em Exercício de Estação - RS

Rua Fioreb Piazetta, g5- Fone (54) 3337-1166
CEP:9E).930-0fi)- EsüaÉo - §

11y11yYY. Pmgücao.@m' br

^r



ESTADCI DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIADAIGt.!ALDADE,CIDADANIA,
DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMo DE coNvÊnto
-sERVlÇo'

FPE n" 55312A22

cOrqVÊruIO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE S[

õÉI-EENAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

ÉõR TNTERMÉúIO SEcRETARIA DA IGI'JALDADE,

CIDADANIA, únerrOS nuúnNOS E ASSISTÊNcIA

soclAL, E- o MUNlcÍÉ|o DE ESTAçÂo

oBJET|VANDO A EFETIVAçÃo-- q9^ PROJETO

MELHORES ÀrUlCOS, CONFOnrtae pR.OCESSO illo

22t21000000182'1

O ESTAÍ,o DO RIO GRANDE D]l- SUL' por -intermédio--da SECRETARIA DA

IGuALDADE, CloaomlÃ,-oml]rõó-üümanos e-Ãàsi§rÊúcn socnl, com sede na Av'

Borses de Medeiros, r.uriji íJ àiààii".ü ôãpitq1 ir."ritã no CNPJ sob o no 87'e58 633/0001-s5'

representada neste ato ,ál.I"iil]ãi: iÉerú-üÀãrn'ÉÉô?Éá, p"rtedora da carteira de ldentidade

nd 2ozzoa2gss, ssp,pclhê]'i#;ià'; üd""tt.aJpãtlã'l'rísicas-sob o no 23s'3s6300-63'

doravante oenominaao'êà1ifiÊiliã ããr'runáàlôõíesmçEo' com sede na Rua

Fioreto piazetta, n" Ss,--nJ-úr.itipià Oe estaçaãrnôl 
-in."rUo 

no . CNPJ sob o no

s2.4o6.24atooor-7s, aolavanL-à;;Ãi;"d" 
-COúvÉr.reirre, representado neste ato por seu

prefeiro sr. ALIoNES Oolrrir.iõoícôuiÉrysrqe1qiâ-nu"}"*j.lo e"rn"' no 395' apartamento

^ 03. Baino centÍo, cEP s,ããôlàõõ-tã Munlciplo ue e$aÉáÀê' pô'taá*'0" c'arteira de

tdentidade n.sZZ9rSiãã,i;'scriio 
' 

i'o C"O""iioã"-É"'iio"" Físicas sob o no 69573840G

49. com base na r"i ,;-aiããiài, na t-ei-compíàÃ"r,t"r'n" 1}1t2}oo, na.Lei de Diretrizes

orcamentárias e na rnstluçaãNãá?irã dAGE n"'óã,'ü'ãz ãe aãremoó.de.2Ot6', celebram o

presente coNVÊNto n'ffiNrài"üiiüô,-;"; t"rmã-J . mnoiçôes estabelecidas nas sesuintes

cláusulas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

opresenteconvêniotemporo{$!a.comunhãodeesforçosentreospartícipesvisando
à efetivaçáo ao p.i"to'íiÊiiiõàEêiMxús, a. .ioiiã-*. o Phno de rrabalho que é parte

integranté do presente instrumento'

cLÁusuLA SEGuNDA- DAVINcuLAçÃo DÀs PEçAS D@uMENTAls

lntegÍam este Termo de Convênio, independentemente de .transcricão. 
o Plano de

rrabarho eo rermo aJ.=neiIHiü-p'ãô"iái ô"ro'ãõüVÉiiÉúÍÉ' aceitos pelo CoNCEDENTE'

bem como toda documentação têcnica que deles ,"ãrúr, cuios termos os partícipes acatam

' 
integralmente.

encontra-se disPonível

ftguJgmr*gql§lêÇêg§slmt§-ggv $r (Areas: cAG E)

FPE no55312022

no seguinte endêreço çletrÔnico:

\



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA,
DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ParágrafoÚnico'Eventuaisâju§tesrealizadosduranteaexecuçáodoobjetointegrarão
o plano de Tra-balho, oesoeluã s;ja; submetidos e. aprovados previamente pela autoridade

àrp"tãni" do CONCÊDENTE e que náo haja alteraÉo do objeto'

cúusulA TERCEIRA - DA coNDlçÃo susPENslvA

AeficáciadopresenteConvênioficacondicionadaàaprovaçáopelo'CoNCEDENTEdo
Termo de Referência (;;-t"úa do aú 2.o, X\rlll da lnstrução Normaüva da CAGE n''
óõiaiieiã iài ápiàsentàao tempe§tivamente pelo coNVENENTE'

§10'oooNVENENTEcleveráaprêsentaroTermodeReferência,antesdaliberaçáoda
primeira parcela dos recursos, alÉ o dla 2810212022'

§ 2". O Termo dê Refiêrência será apreciado pelo CONCEDENTE e' se aceito'

enselaráa aãequação do Plano de Trabalho, se necessário'

§30.ConstatadosvíciossanáveisTermodeReferênciaapresentado,oGoNCEDENTE
comunicârá ao CONV6NãÀiÉ,;;; d;ràà providenciar o seu sanêamênto até o prazo previsto no

Parágrafo Primeiro.

§ 40. Caso o Termo
pârecêr contrário à sua aceitaçâo,

cúusuu oUARTA- DA ExEcuçÃo

oobjetodesteconvênioseráexecutadodêacordocomoPlanodeTrabalhoaprovado
pelas partes; c,om as ãar*f"* deste instrumento e com a lN CAGE no 06/2016; e seÉ

acompanhado e nscarizaãããã'ro-r*ã á garantir a rêgulaÍidade dos atos praticados e 6ua plena e

tempestiva execuçáo.

' ' cLÁusuLA ClulltlrA- DA DorAçÃo oRçAuenrÁru1

osrecur§osfinanceipscorretáoàcontadosêguintêrgcur§oorçamentário'com
empenno gãvado sob o no 220Cfl275660, dalado de 2010112022'

\

Unidade Orçamentária: 21,01

ProjetoíAtividade : 3705
§ubtitulo: 37050{
Natureza da DesPesa: 3.3'40'4í
Rubricai 4102
Valor: R$ 35.000,00

CLAUSULA SEXTA. DA LIBERAçÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para consecuçáo do objeto, o coNcEDENTE repassará ao

35.000,00 {trinta ê cinco inii ,"ais}, ám ÊnnCelA ÚNrcA' no último dia útil

2022, condicionada:

fi-{- 4
FPE no55312022

de Referência não seja entregue tempestivamente ou receba

proceder-se-á à extinção do convênio'

CONVENENTE R$
do mês de março de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADAN,IÀ

DIREIiO§ HUMANOS E ASSETÊNCIA SOCIAL

l.aocumpÍimentodascondiçÕessuspensivasconstantesnesteinstrumento;
e

2. à aprovação do Termo de RefuÍênciapelo CONCEDENTE'

Parágrafuúnico'osrecursosÍinanceirosseráodepositadosêgeridosemconta
específica da agência do eancoã Êãtãã ao Rio Grande do sul, conta esta vinculada e identiÍicada

oeio número e nome ao pã.1]rã-õ.rerl", a qua sãra movimentada pela GONVENENTE

exclusivamerúe para ftns aesià-convenio, visando uo p"g"ráto de despesas previstas no Plano dê

Trabalho ou paá aplicaÉo Íinanceira'

CúUSULA SÉTIMA - DA CONTRAPARNDA

oCoNVENENTEdeveÉalocar,conÍormedetalhadonoPlanodeTrabalhoaprcvado,a
contrapaÍtida:

í. Íinanceira no valor de R$ s'750'00 devendo depositar 9 geI o valor na conta

bancária especÍÍica ao **áiiã, ã,'"ã]ró*iaãaê com os prazos estabelecidos no cÍonogÉma

dedesembolso'

2. êm bens ê/ou §eÍviço§ no vâlor dê R$ 00'00'

CúUSULA OITAVA. DAS OBRIGAçÔES DO CONCEDEiITE

Paraaconsêcuçáodoobjetoprevistona.CláusulaPrimêiradopresênteinírumentoo
coNcEDENTE dêve rea[;;;s àurióaÉés essenciais éÉnàaas na lN CAGE 06/2016' dentre aE

quais dêstacâm-sê:

1 . Designar, mediante Portaria' servidor e respeclivo lunbnre-91a^lscalizar 
a execuçáo

rtô oÍEsênte convênio, *rãôãn"gr*vã àã orentar.aãàministrár os áos cujos desvios tenham

ãâ.ion"ao preiuízos aos objetivos e metas estabeledoas:

2. Exigir 
"" 

p*Jüõiã;';;i;; fo-" 
" 

no" oo.o" Íixados neste insirumênto e na

tesislaçáo em visor, " ,.iàÍff"d;;i;1ld;;; d;uãã,ii* *.p.batórios da êxecuçáo do

convênio ou a devotuça.'õ;ãÉ*. transferiOos,. aãiOãrint" aiualizados, sem prejuÍzo de

ili;;;á;;" toàá0" á" *nús especial' se houver dano ao erÉrio;

3.Anatisareemitir,têmpêstivament",p"r"ãi"ãàêaregularidadedascontaseda
execuÉo o;.ffi3i 

o objeto do convênio, quando concruído, no§ termos avençados, atestiando

sua êfetiva execl*;. 
o. inadimprência ou de paralisa@o parcial ou total injustificadas, aasumir o

controle, inclusive aos uens'ãmáteÍiais, bem 
"onlo 

, .*"-"[çáó ào convênió, podendo tÍensfeÍir a

responsabilidade a outro ittã'iJlãàãlããi" ptti'i'g a33 providéncias legais cabiveis; e

6. Divutgar "r""ã-,iiiid 
ãà,iini'* instituáonJ as intoriraçoes rcferentes a valores

devolvidos, identificando o ãír*à'4" *nvenio e.o-náãà'Oo CONVE^iErufE, nos casog de não

ãiàõiiçÃã tlrtãia; óopto p"J"aõ, extinção ou rescisáo do instrumento'

cLAusulA NONA - DAS OBRIGAçÔES DO CONVENENTE

Para
CONVENENTE

a consecução do objeto previsto na cláusula prirneira do presente instrumento'

deve rearizar as obrigaçÕes essenciais erencadas na lN CAGE 06,2a16, dentre

í\ /? " \{
FpE no553 tzozz { )-( " ., ü;S';|\



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA IGUALDÀDE, CIDADANIA,

DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL

quais destacam-se:

'1. Executar o objeto conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

2. Manter e mãvíÀántar os recursos financeiros recebidos na conta bâncária específica;

3. Aplicar o" àáá" do convênio, ênquanto não utilizados, em modalidade dê aplicaçáo

financeira lastreada em títulos da dívida pública;
4. Aplicar os 

' 
,enãimãntos da aplicação financeira referida na âlínea anterior

exclusivamente ho objao do ónvênio, destacandeoó no relatório e dêmonstrativos da prestação dê

contas, vedado o uso para ampliaçáo ou acréscimo de metas ao Plano de Trabalho pac'tuado;

S. publicar o initiumànto convocatório de licitação no prazo de 90 (noventa) dias, a

contar do recebimênto da primeira parcêla ou da parcela única;
6. Desionar. ilãáànté portaria, sàMdor e respectivo suplente responsável pelo

^ ,companhrir"^ü iàü.1t, ã niár-çao dos contratos com teiceiros para a execuçáo do obieto do

convdnio, responsabilizando-se pelos recebimentos provisórios ê definitivos;

7. Notificar, nã- p-*io improrrogável de 30 (rinta) dias após. a.liberaçáo da primeira

parcela ou Oo repasse'Uni-co'doi recursos irnanceiros, o iespectivo consêlho local ou a instância de

controle social da ar"" ,ú*tãã, áo ptogt"*. de govemo que originou a transferência, quando

houver, e a Câmara rUunúpát, para fins ãe acompanhamento, fiscalizaçáo e avaliação das aç6es

íãàr.à.., a quat deveríããi'àcompànn"da, impreterivelmente, dê copia do Plano dê Trabalho

assinado;
8. Atestar, na face do documento original comprobatório da despesa, o rêcebimento dos

materiais adquiridos ou da prestação de serviços;
9. Concluir o oüjeto ónveniado, ée os recursos previstos no convênio forem insuficientes

para a sua àndusáo, son fLna ae ressarcimento do prejulzo causado aos cofrespúblicos;

lg.Apresentai prestaçao de Contas Parcial,- demonstrando o cumprimento de elapa ou

fase anterior, como condiÉo para liberaçáo da parcela sub§equente;

1't.Apresentai Éàstaçao oà Conias Final dos recursos recebidos, obedecidas as

disposiçóes deste instrumento e da lN CAGE no 06/16;
l2.Devolver os saHos do convênio e dos rendimentos das âplicaçóes Íinanceiras, por

,-. ocasiáo da préstação de contas ou da extinção do convênio, que náo tiverem sido aplicados no

^ ;Éüil;ri;iegúària"u" áê Àuaáplicaçao náo restar comprov-a!9,^o$91{a a proporcionalidade

entrê a contrapartida pactuada e'o válor repassado peio CONCEDENTE, conformê guia dê

arrecadação dê codigo 547;
l3.Devolver os valores transfêridos, atualizado§ monetâriamente, desde a data do

recebimento, de acordo ããr-ã úiá úàrenctat do Sistema Especial de LiquidaÉo e dê custódia'

SELTC - para títutos feaerais, ãàmuiada mensalmente, até o Àês anterior ao do. pagamento, e 1%

íumoorcento)norc"Jo'pãóãrãnio,i.mprejuízodasaçõeslegaiscabív^eis,acrescidosdos
)ã"ài[.^t"" àã" ,prioço"r n'nriceiras, no caso dá extinção antecipada do mnvênio;

í+.Divutgar eãêu sitiã eiárOnico, em local áe fácil acesso, as informaçóes refêrentês a

valores devolvido", iOentifiãnão o núrã. do convênio e o nome do convenente, nos casos de não

éiãirçaà ú"t ao óqao pac{uado, extinçáo ou.rescisáo do insirumento'
,t S.Garantir o livre acesso dos seNidores do CoNCEDENTE, da contadoria e Auditoria-

Geral do Estado (cAGÊi 
"-oííriúrn"l 

de contas do Estado aos processos, documentos,

iníormações e locais de execução do objeto; 
^^!z^ ^ rto.comunicai, 1ànipestivamLnté, os fatos que poderáo ou estão. a_afetar â execuçáo

normal do convênio p"r" p.*iii." àdoção de providências imediatas pelo CONCEDENTEI e

tz. uanter aJúiormáçoãi ãáastiais atualizadas durante a vigência do convênio;

CLAI.'SULA DÉCIMA - DA VrcÊNCN

FPEno553 tzoz2 kt :"&



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA IGUALDADE' CIDADANIA,

DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNC|A SOCIAL

oprazodevigênciadopresenteinstrumentoseÉde12meses,a@ntardadatada
publicação da súmula no Diário Oficial do Estado.

paÉgÍafo únlco. A eficácia do prêsênte convênio Íica condicionada à publicação de sua

súmula no Diário OÍicial do Estado.

CúUSULA DÉCIIVIA PRIIIEIRA. DAS ALTERAçÕES

Este instrumento poderá ser altêrado, por meio de termo aditivo, havendo concordância

entre as partes, mediante p,ãú.tã devidamente'formalizada e justificada, a sê.r apresentada' no

;i;ú';, õO t"ãó"nt l aiàs-ãniás àà tennino de sua vigêncá, vedada a alteraçáo do objeto

aprovado.

Parágrafo únlco. O pIazo de 
-Ú9ê.!91.PodeÉ 

ser prorrogado' desde que haja

manifestação dolscal do convênio, e que a CONVENENTE apr$ênte:

a)osmotivosdetalhadosquejustifiquêmoatrasooconidonaexecuÉoeoprazode

realizadas para sanar oS motivos apresentados comoprorrogação solicitado;
b) as ações que iâ foram

iustificativa Bara o atraso;' ;) extrato da conta corrente bancária especíÍica;

ãi àé."riçao Oa"ffrÀãã ã* iteàs Oo ptáno ae Trabalho quê já tênhem-§ido executados'

assim 
"omo 

daquetes qr" ãinaã á serao, contendo a porcentagem da execuçáo do objeto e a

porcentagem dos valores já realizados;
e) comprovante a" ãÃi.üo e da data de entrega da notificaçáo descrita na cláusula

Sétima;
0comprovantedapublicaçfudo.instrumentoconvocatóriodêlicitaÉonopElzo

estabelecido, bem como de sua prorrogação, se houve[ e
g) levantamento fotogÉfico da execução do sêrÚço'

cúusuue oÉcrul srouNDA - Dos BENs REMANEscEllrEs

osbenspoNenturaadquiÍidos,prcduzidos,transformados,construÍdos,refoÍmadosou
amoliados 

"om 
rêcursos orirnãos àé"t" C'o'nvênio e remanescentes na data de sua conclusáo ou

ãxihçao seráo de propriedade do CONVENENTE'

cúusuLl oÉctrunTEncElRA- Do AcoMPAt'tHAilENTo E DA FlscALlzAçÃo

A execuçáo clo convênio seÉ acompanhada e fiscalizada dê foÍma a garantir a

regularidade dos atos pratiãããíà-a plena e tàmpestiva execução do objêto, devendo haver

designação do Fiscat ao õiiãnú " 
-*p"airo 

suptente por meio de PoÍtaria do titular do

CONCEDENTE.

Parágrâfoúnico.ocoNcEDENTEteÉoprazodêaté10(dez)diasparaemitir,por
meio de apostila no si"tema iÉgl ÉoÉaria publicad^a no bog designando o eubstituto de Fiscal que

i""irãln*iriáo.m incompaübilização durante a vigência do convênio'

CI.AUSULA DÉCIMA QUARTA . DA PRESTAçÃO OE CONTAS

FPE n 553,2a22 Ú-{ 
-

\-.,\l-, \#ry



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA,

DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCh SOCIAL

O CONVENENTE realizaÉ a prcstaçâo de contas dos recursos recebidos em até 60
(sessenta) dias contados na forma preüía no art. 33 da lN no 06/16 da CAGE, em conformídade
com a legislaçáo vigente, Íicando vedada a âpresêntação de documentos e despesas com dáa
diversa do período de vigência.

§ ío No caso de Prcstação de Contas Parcial, esta deveÉ @nter os documentos
elencados no aÍt. 34 dâ lN CAGE no 06/16, dêntre os quais destacam-sê os Íegistros fotográÍicos da
execução dos serviços.

§ 20 A Prestaçáo de Contas f!g! deveÉ @nter os documentos mencionados no aÉ. 35
da lN CAGE no 06/í6, dentrê os quâis destiâcam-se:

a) Relatório de execuÉo Íisico-financeira, evidenciando as êtapas flsicas e os valores

correspondentes à conta de cada partícipe;' b) Rêlatório da realizaÉo de objêtivos e metas avênçadas, acompanhada dos elementos

necessários à comprovação do cumprimento do objeto do convênio;
c) Fotografias da execuÉo do§ serviços; e
d) No àso de realizaÉo de anrso, treinamento ou instruçáo, Íelaçáo contendo as

seguintes informaçóes:

i. nome do evento, local onde foi Íealizado, data ou perÍodo de realizaçáo, nome do

docentê, treinador ou instrutor, ê a carga horária executada;
ii. nome completo, número do CPF ê do telefone, e-mail e assinaturâ dos paÍticipantes;

iii. listas de presença assinadas em cada etapa do evênto; e
iv. cópia dos cerlificados de conclusão do cur§o, trêinamenlo ou instruçáo;

§ 3o Os documentos Íiscais coúprobatórios das despesas reâlizadas devem:

a) sêr emitidos em nome do CONVENENTE, com idêntificaçáo do númêro e nome do

respec{ivo convênío, do procedimênto licitatório realizado, ê do contrato firmado; ê' b) conter aiestie, efáuado por servidor competente devidamente identificado, do

recêbimento de materiais e/ou da presta@o de servíços.

§ 4o Estaráo sujeitas à glosa as despesas cujos documentos fiscais não alênderem ao

disposto no Parágraío TerceiÍo.

CúT,§ULA DÉC[',IA QUINTA - DA DENÚI{CIA E DARESCI§ÃO

O presente convênio podeÉ ser denunciado por iniciativa das paÍtês a qualquer têmpo,

mediante pÉüa e expressa comünicaçáo, por escÍito, ooú a antecedência mínima de 30 (trintâ) dias

á, inàepeiOente destã prazo, rescindido de pleno direito no caso de infraçáo a qualquer uma de suas

dãusutas ou condiçõês ou pelos motivos previstos no art. 38 da lN CAGE no 06/16'

cúUsULA DÉGMA sExrA - DA DECLARAçÃO DE NÃo ENQUADRAiíENro EM VEDAçÕE§

o CoNVENENTE dectara, para fins do presênte conyênio, que nâo se enquadra em

nenhuma das vedações do artigo í4 da lnstrução Normativa da CAGE n'o 06/20í6'

cLAUsULA DÉctMA sÉnma - Do FoRo

FPEno553t2oz2'q{ -4 N
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SEGRETAR|A DA TGUALDADE, C|DADANIA,

DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCN SOCIAL

As controvérsias que ocoÍTerêm durante a vigência deste instrumênto seÉo solucionadas
pelas áreas técnicas, indicadas pelos partícipes, e poderão ser objeto de autocomposição no Centro
de Conciliação e Mediaçáo do Estado, nos termos da Lei no 14.794115 e da Resoluçáo no
112l16lPGÉ. Em nâo sendo possível a autocomposição, evêntuâl conflito decorentê do presente
instrumento será dirimido judicialmente, elegendo as partes, para tanto, o foro da Comarca de Porto
Alegre.

E, por estarem justos e acertados, os partícipes lavram o presente Convênio em 02
(duâs) vias de igual teor ê forma, na presênça de 02 (duas) têstemunhas abaixo firmadas, seguindo-
se as demais êxígências e formalídades legais, para que produza os sêus jurídícos efeitos.

Porto Alegre, de _ de 2A22.

REGINA MARIA BECKER,
Secretária da lgualdade, Cidadania,

Direitos Humanos e Assistência Social.

sínatura

5&w«,

2) Assinatura çq*uuns=-:
rLt€§k:'Ç\Ui or*\"-!e.3

/ú/,,qMc
353 á'/q

ALCIONES DOMINGOS CÕNTE,
Prefeito do Município de Estaçáo
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