
LEI Nº 1.076, DE 01 DE JUNHO DE 2011 
 

 
Autoriza o Poder Executivo a firmar 
Convênios de Cooperação Técnica 
Operacional com Municípios. 

  
 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênios de Cooperação Técnica Operacional 
com Municípios que integram a Associação dos Municípios do Planalto Médio – AMUPLAM e Municípios 
limítrofes a Nova Ramada, visando à colaboração mútua na realização de ações de infra-estrutura, mediante 
a utilização de bens patrimoniais públicos de forma recíproca, na realização de obras e serviços, nos termos 
da minuta anexa a presente Lei. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul em 01 de Junho de 

2011. 
 

 
Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal  
Registre-se e Publique-se 
              
            Alfredo Höring 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVÊNIO Nº .../2011 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI, OS MUNICÍPIOS DE NOVA RAMADA 
E......., VISANDO A COLABORAÇÃO MÚTUA NA REALIZAÇÃO 
DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DOS CONVENENTES DE 
FORMA RECÍPROCA. 

 
 
 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 01.611.828/0001-49, com sede administrativa na Rua G, n.º 95, 
Centro, denominado a seguir como Município Cedente, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Sr. ELTON REHFELD, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 331.979.030-72, residente e domiciliado 
em Barro Preto na cidade de Nova Ramada/RS e de outro lado, o MUNICÍPIO de (.....) pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n.º (...), com sede administrativa na Rua (....), denominado a seguir 
como Município Cessionário, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. (...), brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob nº (...), residente e domiciliado (...), celebram o presente CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL , autorizada pela Lei Municipal n° (.....) pelo que 
estabelecem as cláusulas e condições conforme seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente CONVÊNIO tem por objeto a colaboração mútua entre os Municípios Convenentes para 

a execução de serviços e realização de obras de infraestrutura nas seguintes áreas: construção e manutenção 
de vias; construção e conservação de pontes e bueiros; construção de açudes, preparo do solo; fenação e 
silagem; terraplenagem; microbacias hidrográficas, drenagem e outras atividades afins. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
 

Para a realização dos objetivos propostos, os Municípios colocam à disposição para uso recíproco 
bens patrimoniais públicos (máquinas, veículos pesados, etc.), integrantes do parque de máquinas e veículos 
rodoviários de cada Convenente, de acordo com as disponibilidades das partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

Os Conveniados terão as seguintes obrigações: 
I - Acordar para a permuta igualitária de serviços, máquinas e veículos; 
II - O Cessionário de posse do Patrimônio do Cedente fica responsável pela guarda, segurança e 

conservação, devendo ressarcir quaisquer despesas de prejuízo ao Cedente e ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo. 

III - Caberá a cada Convenente estabelecer plano e cronograma de trabalho referente ao uso 
patrimonial de outrem. 

IV - Junto aos equipamentos os Convenentes disponibilizarão servidores operadores de máquinas e 
ou motoristas, com a despesa a serem custeados pelo Município de origem dos servidores; 

V - Será de responsabilidade do Município Cessionário o pagamento dos custos operacionais 
destinados ao pagamento de combustíveis e lubrificantes necessários à execução dos serviços; 
 VI – Nos casos de consertos e reposição de peças, serão estes custeados pelo Município proprietário 
do Patrimônio, mediante o devido processo de compra. 



 VII – As máquinas e veículos deverão partir do Município Cedente em perfeitas condições de uso e 
em funcionamento, com o tanque completo de combustível e óleos lubrificantes necessários para o trabalho, 
retornando ao Município Cedente nas mesmas condições. 
 VIII - As despesas de transporte e deslocamento serão do Município Cessionário. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

 
Os trabalhos realizados por cada Convenente deverão ser devidamente registrados nas planilhas de 

controle de cada máquina e veículo, mediante o critério de hora máquina ou Km rodado, a fim de apurar 
com precisão os quantitativos de utilização dos mesmos, mediante relatório assinado pelo dirigente do 
Órgão. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

 
Este CONVÊNIO entra em vigor no ato de sua assinatura, tendo sua vigência por prazo 

indeterminado. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS 
 

As despesas decorrentes do CONVÊNIO correrão por conta das dotações orçamentárias de cada 
Convenente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

É expressamente vedada ao Convenente a cessão ou transferência a terceiros dos equipamentos ora 
conveniados, bem como sua utilização para fins diversos do objeto ajustado na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONVÊNIO, que não possam ser solucionadas 
administrativamente entre as partes, fica eleito, como competente, o Foro da Comarca de Ijuí/RS, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem, assim, justas e acordadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente 
instrumento, conjuntamente com duas testemunhas presenciais em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

Nova Ramada/RS, (...) de (.....) de  20(...) 
 

           ELTON REHFELD                                                (.............................................) 
Prefeito Municipal de Nova Ramada                                        Prefeito Municipal (.....) 
 
Aprovo: 
_______________________ 
Jurídico 
OAB n°. ... 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 
 


