
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL N° 162/02, 11 de outubro de 2002. 

 
Autoriza o Executivo Municipal, 
firmar convênio com o Município 
de Chapada e dá outras 
providências.  
 

 Art. 1 - Fica autorizado o Executivo Municipal 
firmar convênio, com o município de Chapada, para tal município 
prestar serviços com máquina RETRO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
para o fim de arrancar, frouxar saibro junto a pedreira Municipal deste 
município, localizada no distrito de Mata Cobra, e deixar pronto para o 
carregamento das mesmas.     

 
Art. 2º - A quantidade de horas a serem 

trabalhadas com a referida máquina será de 100 horas a serem feitas até 
o dia 31.12.2002. A critério entre as partes. 

 
Art. 3º - Cada hora trabalhada será paga a 

conveniada o valor de R$ 90,00(Noventa reais). Perfazendo um total de 
R$9.000,00(Nove mil reais). Valores estes que serão pagos, de acordo 
com a realização da obra. 

 
Art. 4 - Deverá ser feito à prestação dos serviços 

de acordo com a minuta do convênio que segue em anexo.    
 
Art. 5º - Servirá de cobertura para as despesas 

decorrentes desta Lei, a seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão 07: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Viação 
Unidade 02 : Departamento de Obras e Serviços  
Projeto/Atividade 26782004022.053: Manut. e Func. Ativ. Dpto.de Obras  



Elemento da Despesa 3.3.90.39.99.0100 – Outros Serv. Terceiros Pessoal 
Jurídico. 
 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor, na data de sua 
promulgação, retroagindo seus efeitos ao dia 27.09.02. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2002. 
 
 
 
 

                     João Domingos R. da Silva 
                       Prefeito Municipal  
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
     Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINUTA DE CONTRATO DE CONVÊNIO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 
QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL E 
MUNICÍPIO DE CHAPADA.  

 
 O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, 
pessoa jurídica de direito público interno, com Sede na Av.  General 
Lopes de Oliveira, nº 267, inscrito no CNPJ sob o n° 04.215.782/0001-37, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Domingos 
Rodrigues da Silva,  CIC nº 175.462.060-49,  doravante denominado 
CONTRATANTE  e MUNICÍPIO DE CHAPADA, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na cidade de Chapada/RS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 87.613.220/0001-79, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal CARLOS  ALZENIR CATTO, Brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na cidade de Chapada – RS,  doravante denominado, 
simplesmente CONTRATADO pactuam o presente contrato, atendidas 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 

OBJETO  
CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATADO, compromete-se a prestar 
serviços com a máquina de propriedade da contratada, ou seja, uma 
RETRO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, para o fim de arrancar, frouxar 
saibro junto a pedreira Municipal da contratante, localizada no distrito 
de Mata Cobra, e deixar pronto para o carregamento das mesmas.     
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A quantidade de horas trabalhadas será de 
100 horas a serem feitas até o dia 31.12.2002. Horas a serem feitas de 
acordo com a necessidade da contratante.  

VALOR 
CLÁUSULA TERCEIRA – Cada hora trabalhada será paga a contratada 
o valor de R$ 90,00(Noventa reais). Perfazendo um total de 
R$9.000,00(Nove mil reais). Valores estes que serão pagos de acordo com 
a realização das horas. 



  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara aceitar, 
integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pelo Contratante. 

 
RECISÃO 

CLÁUSULA QUARTA – O descumprimento, total ou parcial, de 
qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará O CONTRATADO as 
sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia defesa em 
processo administrativo. O Contratante poderá rescindir o presente 
contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no art. 
78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba a Contratada 
qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que 
se demonstraram cabíveis em processo administrativo regular.  

 
RECURSOS 

CLÁUSULA QUINTA – A despesa decorrente deste, correrá à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
Órgão 07: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Viação 
Unidade 02 : Departamento de Obras e Serviços  
Projeto/Atividade 26782004022..053: Manut. e Func. Ativ. Dpto.de Obras  
Elemento da Despesa 3.3.90.39.99.0100 –  Outros Serv. Terceiros Pessoal  
Jurídico. 
 
CLAUSULA SEXTA - O presente contrato não poderá ser objeto de 
cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Constituirá encargo exclusivo da 
CONTRATADA o pagamento de tributos, Impostos, taxas, encargos 
sociais e trabalhistas, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 
formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 
FORO 

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o FORO da Comarca de Carazinho, 
Estado do Rio Grande do Sul, para solucionar todas as questões que 
possam insurgir deste ajuste, renunciado as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 



E, por estarem as partes assim justas e contratadas, para os devidos e 
legais efeitos, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma e uma só finalidade, na presença das testemunhas infra firmadas, 
após lido e achado conforme, estando de pleno acordo com o estipulado. 
 

Almirante Tamandaré do Sul - RS, 30 de setembro de 2002. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
                                                                CONTRATANTE 
 
 
 

              MUNICÍPIO DE CHAPADA. 
     CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
 
 
 
Consultor Jurídico 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


