
                                   LEI N°°°° 491/2003                                                    de 28 de Janeiro de 2003. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO 
FINANCEIRO AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DA RAMADA 
ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 
POR RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, e dá outras providências”. 

 
HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 

LEI: 
 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) ao Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Ramada, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 95.289.898/0001-76, com sede na localidade de Timbozal, neste Município, a titulo de 
contribuição financeira do Município, para ser aplicado exclusivamente nas despesas de melhorias e reparos na 
infra-estrutura. 
 
Art.2° - Para habilitar-se ao recebimento do auxílio, a entidade não poderá possuir débitos junto a  
Fazenda Municipal, devendo encaminhar ao Prefeito, através de Protocolo, o Plano de Trabalho e de Aplicação, 
para aprovação, juntamente com as Certidões Negativas do INSS e do FGTS, dentro de trinta dias a contar da 
publicação desta Lei. 
 
Art.3° - O Executivo Municipal convocará o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Ramada, dentro de 
quinze dias, a contar do protocolo e aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação, para assinatura do Convênio, 
conforme Minuta anexa. 
 
Art.4° - A entidade deverá utilizar o recurso recebido exclusivamente na finalidade que apresentar no Plano de 
Trabalho e Aplicação, e prestar contas até a data de 31 de Dezembro do corrente ano, conforme disposto nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 4320/64. 
 
Art.5° - Fica incluído o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Ramada no Plano de Distribuição de 
Auxílios e Subvenções para o Exercício 2003, acrescentando no Art.1° da Lei Municipal n° 472/2002, de 30 de 
Outubro de 2002, o seguinte item: 
“Entidade Beneficiada: Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Ramada 
Valor do Auxílio: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” 
 
Art.6° -Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
para atender as despesas decorrentes da presente Lei, obedecendo a seguinte classificação orçamentária: 
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
04 – GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS NA EDUCAÇÃO 
12 – Educação 
12.392 – Difusão Cultural 
12.392.0056 – Desenvolvimento Cultural 
12.392.0056.2.050 – INCENTIVO A CULTURA, MÚSICA E ARTES 
3.3.60.41.00 – CONTRIBUIÇÕES               R$ 5.000,00 
TOTAL                   R$ 5.000,00 
 
Art.7° - Servirá de recurso, para cobertura do Crédito aberto pelo artigo anterior, o SUPERÁVIT FINANCEIRO, 
apurado no Balanço do exercício anterior, nos termos do inc.I,§1°, da Lei Federal n° 4320/64, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). 
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Art.8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
28 de Janeiro de 2003. 

 

 
        HARDI MILTON EICKHOFF 

     Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
    Registre-se e Publique-se: 

 
    Adriana Cristine Mäger 

                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 



   

ANEXO LEI N° 491/2003 
 

MINUTA DE CONVÊNIO 
 

“Termo de Convênio que entre si celebram o município de Nova Ramada 
e o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Ramada”. 

 
 TERMO DE CONVÊNIO, que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.828/0001-49, com sede no Centro 
Administrativo do município de Nova Ramada/RS, doravante simplesmente denominado MUNICÍPIO 
representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr.................................., e de outro lado o CENTRO DE 
TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DA RAMADA, inscrito no CNPJ sob nº 95.289.898/0001-76, com sede 
na localidade de Timbozal, neste Município doravante denominado simplesmente CTG, representado neste ato 
por seu patrão Sr. ..................., inscrito no CPF sob o nº .................. e portador da CI n° .................., mediante o 
estabelecimento das seguintes cláusulas, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº ......., de .... de .............. 
de 2003: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: É objeto do presente CONVÊNIO, o repasse de auxílio financeiro ao CTG, a 
fim de executar melhorias e reparos na infra-estrutura do mesmo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR: O MUNICÍPIO repassará o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao CTG. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente CONVÊNIO 
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
2.050 – INCENTIVO A CULTURA, MÚSICA E ARTES 
3.3.60.41 - CONTRIBUIÇÕES 
 
CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO: O MUNICÍPIO se compromete a repassar 
o valor dentro de cinco dias úteis após assinatura do presente Convênio. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE DA AUNR: O CTG compromete-se a utilizar o valor 
repassado, inclusive os rendimentos financeiros obtidos, exclusivamente no objeto apresentado no seu Plano de 
Trabalho e de Aplicação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES: O descumprimento da finalidade prevista por este Convênio acarretará 
a proibição da concessão de novo auxílio, pelo MUNICÍPIO ao CTG, no prazo de cinco anos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO: O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, 
por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de 
quaisquer de suas cláusulas ou condições ou pela superveniência de norma legal ou fato que a torne material ou 
formalmente inexeqüível. 
 
CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS: 
§ 1° - O CTG terá o prazo até 31 de dezembro de 2003 para prestar contas do valor recebido através deste 
CONVÊNIO, inclusive dos rendimentos financeiros obtidos, se for o caso. 
§ 2° - Fica assegurado ao MUNICÍPIO o direito de fiscalização contínua da aplicação dos recursos liberados para 
o CTG. 
§ 3° - Será de inteira responsabilidade do CGT o pagamento de qualquer indenização por danos causados a 
terceiros, decorrentes da aplicação deste CONVÊNIO. 
§ 4° - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do CONVÊNIO, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo de trinta dias do evento, sob pena de imediata tomada de contas especial 
do responsável, providenciada pelo MUNICÍPIO. 



   

§ 5° - O MUNICÍPIO não repassará novo valor ao CTG antes da prestação de 
contas relativa a este CONVÊNIO.  
§ 6° - À execução deste CONVÊNIO aplica-se o disposto no Artigo 116 da Lei n° 
8666/93 e Artigos 77 e 78 da Lei n° 4320/64.  

 
CLÁUSULA NONA – PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente CONVÊNIO terá vigência a contar da sua 
assinatura até 31 de dezembro de 2003 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO: É eleito o foro da Comarca de Ijuí-RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes da execução do presente CONVÊNIO. 
 
E por estarem as partes justas e conveniadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e 
teor, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 

Nova Ramada (RS),  ...... de ......................de 2003. 
 
 

   
MUNICÍPIO  CTG 

   
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
   
NOME:   NOME:   
CPF:   CPF: 
 
 
Aprovo:       

 
 

    Carlos Alberto Castagna    Registre-se e Publique-se: 
Assessor Jurídico - OAB 5845 
 
            Adriana Cristine Mäger 
       Sec.Mun.de Administração e Planejamento 


