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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 61/2019 
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
OPERACIONAL COM O MUNICÍPIO DE CAIÇARA/RS, 
VISANDO À COLABORAÇÃO MUTUA NA 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, 
MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor,  
 

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:  
 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de 
Cooperação Técnica e Operacional com o Município de Caiçara-RS, visando à colaboração 
mutua na realização de ações de infraestrutura, mediante a utilização de bens públicos de 
forma recíproca. 
 

Art. 2º As obrigações de cada Município serão objeto do termo de convênio anexo, 
que passa a fazer parte integrante desta Lei. 
 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas por 
dotações orçamentárias próprias. 
 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 18 DE JULHO DE 2019. 
 

                                                               CLEITON BONADIMAN 
                                                               PREFEITO MUNICIPAL  
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MINUTA DE CONVÊNIO 
 
 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SEBERI-RS E 
O MUNICÍPIO DE CAIÇARA-RS, VISANDO À 
COLABORAÇÃO MUTUA NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 
INFRAESTRUTURA DE CADA CONVENENTE, MEDIANTE 
A UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE FORMA 
RECIPROCA.  
 
 

Convênio que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE SEBERI/RS, pessoa jurídica de direito 
público interno inscrita no CNPJ nº. 87.613.196/0001-78, com sede na Avenida General Flores da 
Cunha, nº. 831, Bairro Centro, na cidade de Seberi/RS, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) 
Municipal, Sr. Cleiton Bonadiman, e de outro lado, o MUNICÍPIO DE CAIÇARA-RS,  pessoa jurídica de 
direito público interno inscrita no CNPJ nº. 87.612.925/0001-71, com sede na Rua Cuba, nº 64, Bairro 
Centro, na cidade de Caiçara/RS, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, Sr. Márcio 
José Menuzzi, devidamente autorizado pela Lei Municipal Seberiense n° ________ e Lei Municipal 
Caiçarense nº. __________, celebram o presente Convenio de Cooperação Técnica Operacional, com 
as seguintes clausulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
O objeto do presente convênio é a colaboração mutua entre os Municípios convenentes para a 
utilização conjunta e recíproca de maquinários e equipamentos rodoviários, visando à realização de 
obras de infraestrutura nas seguintes áreas: construção e manutenção de vias, drenagem, serviços 
previstos em Lei e outras atividades que envolvem máquinas de propriedade dos Municípios 
participantes, que poderão ser usados reciprocamente, conforme a disponibilidade.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
Para a realização dos objetivos propostos, os Municípios colocam à disposição para uso recíproco as 
máquinas e veículos que fazem parte da frota dos maquinários e veículos rodoviários de cada 
convenente.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
O cessionário enquanto estiver na posse do equipamento, fica responsável pela sua guarda, 
segurança e conservação, devendo ressarcir quaisquer despesas decorrentes de sua culpa ou dolo 
que causarem prejuízo ao cedente.  
 

Parágrafo único: O cessionário é responsável pelos danos causados diretamente ao cedente 
e ou terceiros de correntes de sua culpa ou dolo. 
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CLÁUSULA QUARTA  
Caberá a cada convenente estabelecer planos de trabalho e cronograma de atendimento das 
demandas municipais, a cada semestre, cujas requisições deverão ser formalizadas por intermédio 
das Secretarias Municipais da Administração ou diretamente pelo Gabinete do Prefeito, mediante 
solicitação por e-mail ou outro mecanismo eletrônico que seja mais eficiente. 
 
CLÁUSULA QUINTA  
Com o equipamento cedido, o Município cedente disponibilizará também um operador ou um 
motorista, que será pago com base na legislação do Município cedente, sendo que as despesas com 
salário/vencimento, encargos sociais e horas extraordinárias (quando exigidas e necessárias) serão 
ressarcidas pelo Município cessionário como forma de indenização.  

I – Será de responsabilidade do Município cessionário o pagamento dos valores necessários à 
cobertura total dos custos operacionais, bem como fica desde já acordada a permuta de 
serviços e máquinas, quando assim for necessário.  
II – Entendem-se como custos operacionais os destinados ao pagamento de 
salário/vencimento, horas extras, encargos sociais, combustíveis e lubrificantes necessários a 
execução dos serviços, inclusive custos de deslocamento entre um e outro município. 
III – Em caso de necessidade de consertos e reposição de peças, estes serão custeados pelo 
Município proprietário da máquina e/ou equipamento.  
IV – O Município cessionário não poderá realizar o conserto ou reposição de peças da 
máquina e/ou equipamento cedido sem prévia e expressa autorização por escrito do 
Município cedente.  
V – Sempre a máquina e/ou equipamento deverá partir do Município cedente em perfeitas 
condições de uso e funcionamento, abastecido com o tanque completo de combustível, com 
óleo lubrificante necessário e retornar ao Município cedente nas mesmas condições.  
VI – As despesas de transporte e deslocamento dos veículos ficam por conta do Município 
cessionário.  

 
CLÁUSULA SEXTA  
Os trabalhos realizados por cada convenente deverão ser devidamente anotados em planilhas 
especificas, de acordo com o uso dos equipamentos, mediante o critério de hora/máquina e/ou 
hora/outra máquina/equipamento, a fim de apurar com precisão a utilização dos mesmos para 
futuro fechamento de contas, mediante apresentação de relatório específico.  

 
Parágrafo único: A prestação de contas será mensalmente enviada pelo município que cedeu 
o equipamento e/ou servidor ao outro, cujo ressarcimento deverá se dar até o 5º (quinto) dia 
útil do mês subsequente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA  
É expressamente vedado 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, ou 
mesmo para a satisfação de interesses particulares.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA  
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As despesas decorrentes do presente Convênio correrão à conta de dotações orçamentárias próprias 
do orçamento vigente.  
 
CLÁUSULA NONA 
Cada município poderá expedir regulamento próprio sobre os procedimentos e rotinas internas de 
cumprimento ao presente convênio, dando ciência ao outro município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
A execução do objeto deste convênio é regida pela Lei nº. 8.666/93 e demais legislações correlatas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Seberi-RS para dirimir quaisquer dúvidas 
emergentes da aplicação deste convênio, com exclusão de qualquer outro, por mais especializado 
que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
Qualquer alteração que as partes convenentes queiram realizar no presente convênio, deverá ser 
feita através de termo aditivo, dentro do seu prazo de vigência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
Este Convênio terá como limite de validade o prazo de 01 (um) ano, a contar da assinatura do 
mesmo, podendo ser prorrogado, por iguais períodos de 12 (doze) meses, havendo interesse das 
partes.  
 
E, por estarem justas e acertadas, as partes firmam e assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais.  
 
Seberi/RS, ____ de ______________ de 2019. 
 

 

 

__________________________________ 
MUNICÍPIO DE SEBERI/RS 

Cleiton Bonadiman 
Prefeito Municipal 

__________________________________ 
MUNICÍPIO DE CAIÇARA/RS 

Márcio José Menuzzi 
Prefeito Municipal 
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 61/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, para 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL COM O 
MUNICÍPIO DE CAIÇARA/RS, VISANDO À COLABORAÇÃO MUTUA NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 
INFRAESTRUTURA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Como é de conhecimento destes nobres Edis, as demandas municipais têm 
aumentado progressivamente em razão do crescimento e desenvolvimento do Município de Seberi, 
o que tem demandado a atuação pública e utilização de maquinários em diversos setores localidades 
de nosso território municipal. 

Em face destas novas demandas, mostrar-se-ia necessária a aquisição de novos 
equipamentos, maquinários e veículos, o que resultaria em dispêndio financeiro extremamente 
elevado, prejudicando o erário sebiense. 

Deste modo, este subscritor, e tratativas junto ao Prefeito Municipal de 
Caiçara, Sr. Márcio José Menuzzi, construiu uma alternativa que, além de não onerar em demasia os 
cofres municipais, atende ao interesse público local e às demandas postas à Administração 
Seberiense, qual seja, a celebração de convênio com o referido município com o intuito de mútua 
cooperação técnica e operacional na cedência de máquinas e equipamentos que por vezes estão 
disponíveis a um município, mas indisponíveis ao outro. 

Assim, ao invés de adquirir maquinário novo, pode o Município de Seberi 
solicitar maquinário, equipamento ou veículo disponível no município de Caiçara, mediante cedência 
e, suprida a necessidade do nosso município, restituir o bem ao patrimônio de Caiçara, indenizando o 
mesmo pelos custos do uso e da operação. A mesma faculdade fica disponível ao Município de 
Caiçara, que também economizará custos com a dispensa de aquisição de maquinários que integram 
o acervo patrimonial de Seberi. 

Portanto, a proposta legislativa ora apresentada visa a economia de recursos 
públicos, bem como a gestão eficiente e prudente dos bens e recursos públicos, ampara nos 
Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade, Eficiência e Economicidade, além da 
cooperação entre entes públicos municipais. 

Essas são as razões, senhor Presidente, pelas quais encaminho o Projeto sob 
comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, desde já, que os ilustres membros do 
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Poder Legislativo aprovem a presente proposição, colocando-me ao inteiro dispor dessa Casa 
Legislativa, para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

CLEITON BONADIMANN 
PREFEITO MUNICIPAL 


