
 

LEI MUNICIPAL N.º 182/2002, de 07 de Novembro de 2002. 

 

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA E CULTURAL IMMER FREUNDLICH, CNPJ nº 

05.290.388/0001-26 e abrir crédito especial no orçamento anual do Município, 

e dá outras providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – RS, FAÇO 

SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 66, item III da Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com 

a Associação Recreativa e Cultural Immer Freundlich, CNPJ: 05.290.388/0001-26, nos termos da 

minuta anexa, que fica fazendo parte integrante desta Lei, para ações na área de saúde. 

Art. 2º - O Município para atendimento do convênio autorizado pelo artigo 

anterior, repassará, mensalmente ao Conveniado o valor de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte 

reais). 

   Art. 3º - A despesa decorrente da aplicação desta Lei será suportada pela 

abertura do seguinte crédito especial: 

 

04 --------------------------------- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

04.02 ----------------------------- DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL 

2028 ------------------------------ IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PACS/PSF 



3.3.90.50.43.00.----------------- Subvenções Sociais    R$ 9.600,00 

 

   Art. 4º - Servirá de recursos para cobrir o crédito especial de que trata o art. 3º a 

previsão de arrecadação a maior no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, aos 07 dias 

do Mês de Novembro de 2002. 

 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

RODRIGO DALPIAZ 

Agente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 

 

Convênio de Cooperação que entre si celebram o Município de 

Novo Xingu e a Associação Recreativa e Cultural Immer 

Freundlich, na forma abaixo: 

 

Pelo presente instrumento, os partícipes, o Município de Novo Xingu, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, com sede à Avenida Emilio Knaak em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob n.º 

04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Jaime Edsson Martini, 

doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, de um lado, e de outro, a Associação Recreativa e 

Cultural Immer Freundlich, CNPJ sob n.º 05.290.388/0001-26, com sede na cidade de Novo Xingu - 

RS, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. (Fulano), e doravante denominada simplesmente 

ASSOCIAÇÃO, decidem celebrar o presente convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto 

O presente convênio tem por objeto a cooperação mútua entre o MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO, com 

o objetivo de manter o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS/PSF) no município de 

Novo Xingu – RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – da finalidade 

Tem por finalidade o presente convênio o repasse de recursos oriundos do Programa referido na 

cláusula primeira deste convênio para a ASSOCIAÇÃO, para que a  mesma os utilize única e 

especificamente para a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, incluídas as despesas 

provenientes dos encargos trabalhistas e previdenciários, além dos demais gastos com treinamentos, 

alimentação, estadia e transporte dos Agentes Comunitários de Saúde, quando no exercício de sua 

função. 



CLÁUSULA TERCEIRA – do valor 

O Município para atendimento do presente convênio, repassará mensalmente, ao Conveniado, o valor 

de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA – da forma de repasse 

O repasse para a ASSOCIAÇÃO será feito pelo MUNICÍPIO em moeda corrente nacional até o quinto 

dia útil do mês subseqüente ao vencido, sendo que o Município repassará em parcela única o valor 

equivalente aos meses posteriores a Julho de 2002, exclusive este, até a data de assinatura do presente 

Convênio.  

 

CLÁUSULA QUINTA – do prazo 

O prazo do presente convênio será o período compreendido entre a sua assinatura e a data de 31 de 

Dezembro de 2002.  

 

CLÁUSULA SEXTA – das obrigações do MUNICÍPIO 

O MUNICÍPIO fica obrigado a cumprir com o seguinte: 

a)  o contido nas cláusulas terceira e quarta deste convênio; 

b) fazer o depósito dos recursos em conta corrente aberta, e especifica para este fim, em nome da 

ASSOCIAÇÃO; 

c) auxiliar na divulgação e promoção, através de recursos de pessoal, dos eventos promovidos e/ou 

apresentações da ASSOCIAÇÃO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – das obrigações da ASSOCIAÇÃO 

A ASSOCIAÇÃO fica obrigada a cumprir com o seguinte: 

a) usar os recursos, repassados pelo município, única e exclusivamente para cobrir gastos com a 

remuneração, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas de treinamento, estadia, alimentação e 

locomoção dos Agentes Comunitários de Saúde;  



b) Prestar contas trimestralmente, ao município, e/ou ao  término de cada prazo conveniado, referente à 

aplicação dos recursos repassados; 

c) Pagar uma remuneração mensal bruta de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para cada um dos 

Agentes Comunitários de Saúde, até o décimo dia útil subseqüente ao vencido, além de assegurar 

todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários, recolhendo os valores devidos para este fim, 

inclusive com carteira assinada; 

d) utilizar-se dos recursos repassados pelo município para, além dos gastos com remuneração e 

encargos, pagamento de despesas com  treinamento, estadia, alimentação, locomoção e outras despesas 

de manutenção dos trabalhos dos Agentes Comunitários de Saúde, exigindo dos mesmos documentos 

comprobatórios das despesas para posterior prestação de contas ao MUNICÍPIO; 

e) abrir conta corrente em instituição de crédito para o depósito e movimentação dos recursos oriundo 

deste convênio; 

f) devolver ao município o equivalente a cinqüenta por cento do valor em conta acumulado e 

excedente,  oriundo dos repasses do município, que depois de cumpridas as obrigações referentes à 

remuneração, e que teria como fim cobrir despesas de locomoção, estadia, treinamento e alimentação, 

ultrapassarem a cinco vezes o valor de um salário mínimo nacional, podendo, no entanto, a 

ASSOCIAÇÃO, fazer a devolução sempre que achar conveniente, não sendo necessário alcançar o 

limite estipulado nesta alínea; 

g) não fornecer quaisquer demais atividades aos referidos Agentes, se não aquelas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde, referentes ao Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e 

coordenadas pelo(a) Enfermeiro(a) chefe da equipe municipal; 

h) Permitir ao município dar orientação e prosseguimento aos trabalhos inerentes ao programa citado 

na alínea anterior, através da coordenação do(a) Enfermeiro(a) responsável pela equipe municipal; 

i) não criar quaisquer empecilhos, aos Agentes, quanto à realização das atividades inerentes ao 

Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, mantido pelo Ministério da Saúde em parceria 

com os Estados e Municípios; e 

j) manter em dia as responsabilidades referentes à contabilidade da ASSOCIAÇÃO. 

 



CLÁUSULA NONA – das tolerâncias  

Qualquer tolerâncias ou concessões da ASSOCIAÇÃO ou pelo MUNICÍPIO, que não manifestadas 

por escrito, não constituirão precedentes invocáveis para a alteração e suas obrigações estipuladas 

neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – do aditamento 

O presente convênio poderá ser aditivado através de termo assinado entre as partes, para a concessão 

de aumento dos recursos repassados pelo município, com o objetivo de promover aumento salarial aos 

Agentes Comunitários de Saúde, prorrogação de prazo contratual ou quaisquer alterações que se 

fizerem necessárias para a manutenção do Programa junto ao Governo Estadual e/ou o Governo 

Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – do reajuste/aumento salarial dos Agentes 

Poderá ser concedido reajuste/aumento salarial aos Agentes, por parte da ASSOCIAÇÃO, somente nos 

mesmos índices e em mesma data  dos reajustes/aumentos concedidos aos Servidores Públicos 

Municipais de Novo Xingu - RS, instante em que o município deverá repassar os valores necessários a 

suportar  a diferença causada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – do descumprimento das cláusulas 

A não aplicação correta dos recursos por parte da ASSOCIAÇÃO acarretará na rescisão do presente 

convênio, ficando a mesma obrigada a devolver em prazo máximo de 07 (sete) dias, os valores 

resultantes da má aplicação, sob pena de cobrança judicial. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – da rescisão do convênio 

São causas de rescisão do presente convênio: 

a) o não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste instrumento, devendo o interessado manifestar-

se pela rescisão; 



b) a vontade de quaisquer das partes, devendo comunicar a outra em prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

anteriores a rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – da dotação orçamentária 

As despesas decorrentes do presente convênio, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

04 --------------------------------- SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

04.02 ----------------------------- DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL 

2028 ------------------------------ IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PACS/PSF 

3.3.90.50.43.00.----------------- Subvenções Sociais 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – dos direitos trabalhistas 

Os Agentes Comunitários de Saúde manterão vínculo empregatício única e exclusivamente com a 

ASSOCIAÇÃO, ficando isento o MUNICÍPIO de quaisquer responsabilidades referentes aos direitos 

trabalhistas constitucionais de parte dos referidos Agentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – do foro  

As partes elegem o Fórum da Comarca de Constantina - RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 

interpretação do presente convênio. 

 

E assim, estando as partes inteiramente de acordo com todas as cláusulas estabelecidas no presente 

convênio, firmam o mesmo em duas vias de igual forma e teor. 

 

Novo Xingu, ______  de  ____________ de 2002. 

 

 

 

_______________________________________  _______________________________________ 

Município – Jaime Edsson Martini  Associação – (Fulano) 


