
PROJETO DE LEI Nº 033/2016, 27 DE JUNHO DE 2016. 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR 

CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL (ACI) COM OBJETIVO DE REALIZAR 

O BOLÃO DE PRÊMIOS  

 

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

Associação Comercial e Industrial de Cândido Godói, sob CNPJ n° 924.65202/0001-27, 

com o objetivo de realizar a campanha de compras no comércio e indústria local, 

através do Bolão de Prêmios, em parceria do Município de Cândido Godói e a 

Associação Comercial e Industrial, nos termos da Minuta de Convênio – Anexo I, que 

faz parte desta Lei. 
 

  Art. 2º - A campanha do Bolão de prêmios será realizado entre os meses 

de Janeiro de 2016 a dezembro de 2016, tendo como objetivo a aumentar as vendas no 

comércio local, aumentando a receita municipal e impulsionar a indústria, comércio, 

prestação de serviço, agroindústria. 
 

  Art. 3º - Para a consecução deste convênio o Município repassará a 

Associação Comercial e industrial de Cândido Godói (ACI) o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 
 

  Art. 4º - A Associação Comercial e Industrial de Cândido Godói (ACI) 

deverá investir estes recursos na aquisição da premiação a ser dada aos contemplados no 

Bolão de prêmios, respeitando sempre as normas da eficiência e economicidade, para 

alcançar a finalidade proposta neste convênio. 
 

  Art. 5º - Os recursos repassados pelo Município a Associação Comercial 

e Industrial (ACI) deverão ser investidos unicamente no objeto deste convênio e 

somente poderão ser desembolsados através de documento fiscal idôneo, cumpridas 

todas as obrigações tributárias decorrentes da realização de qualquer despesa. 
 

 Art. 6º - Até 30 dias após o encerramento do exercício de 2016 a 

Associação Comercial e Industrial de Cândido Godói (ACI) deverá prestar contas dos 

recursos recebidos, como também dos objetivos alcançados e devolver ao Município os 

recursos eventualmente não necessários para a realização do objeto deste convênio. 
 

           Art. 7º - A despesa decorrente desta lei será suportada pela dotação da 

Secretaria Municipal de Administração. 
 

  Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em... 

                            

 

Visto em 27.06.2016 

 

             Guerino Backes  

Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA 

 

 

 Senhores Legisladores, 

 

 

 Na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Senhorias, encaminhamos 

este projeto de lei que tem por objetivo de firmar parceria com a Associação Comercial 

e Industrial para a campanha de aumento de compras no comércio e indústria local. 

 

 É muito importante nestes projetos trazer junto à Administração Pública 

Municipal o comércio, a indústria, o prestador de serviços, pois são estes que tem o 

interesse em vender, em prestar serviços, e sendo assim, estes, através de sua entidade, a 

ACI, estarão incentivando o consumidor local a adquirir as suas mercadorias no 

comércio local. 

 

 Em isto sendo verdadeiro, será verdadeiro que a arrecadação municipal estará 

crescendo, como também teremos condições de aumentar a renda e o emprego.  

 

 Desta forma este projeto de lei encontro espaço de legalidade e interesse público, 

pois as entidades, de um lado o Município e de outro lado a ACI estarão medindo 

esforços para alcançar objetivo comum, quer seja, de aumentar a arrecadação municipal, 

aumentar as vendas no comércio e indústria e a prestação de serviços, que por 

consequência aumentará a renda e os empregos. 

 

 Sendo assim, solicitamos a especial atenção dos Nobres Vereadores para a 

discussão, votação e aprovação deste projeto de lei. 

 

 

     Sem mais, 

 

 

        

            Guerino Backes 

          Prefeito Municipal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI 

– RS E A ASSOCIAÇAO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE CANDIDO GODOI – ACI, 

VISANDO A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE 

COMPRAS NO MUNICÍPIO DENOMINADA 

BOLÃO DE PRÊMIOS.  

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município de CÂNDIDO GODÓI, 

RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.612.842/0001-82, com sede administrativa localizada 

no Rua Liberato Salzano, nº 387 - CEP 98.70-000, Bairro Centro - Telefone nº (55) 

3548-1200, na cidade de Cândido Godói/RS, neste ato representado por seu Prefeito Sr. 

GUERINO BACKES, Brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na 

cidade de Cândido Godói, RS, denominado neste de CONVENIENTE e, de outro, a 

Associação Comercial e Industrial de Cândido Godói (ACI), com sede na Rua Liberato 

Salzano, n° 60, Município de Cândido Godói, RS, representado por seu presidente Sr. 

Carlos Cesar da Silva Nunes, neste denominado de CONVENIADO resolvem celebrar 

o presente Convênio de Cooperação, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 O presente convênio tem por objetivo estabelecer a conjugação de esforços para 

a realização da campanha de compra no Município de Cândido Godói, denominada 

Bolão de prêmios.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

São obrigações do CONVENIENTE: 

a) Repassar os recursos financeiros previstos na Lei Municipal nº _________; 

b) Disponibilizar a estrutura de equipamentos de informática, de material de 

expediente, de consumo e de pessoal para possibilitar a estruturação de 

divulgação. 

c) Disponibilizar veículos do Município para fins de divulgação através de som 

automotivo, com o objetivo amplo da divulgação desta campanha; 

d) Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados a Associação Comercial e 

Industrial de Cândido Godói (ACI), exigindo a devida prestação de contas; 

 

São obrigações da CONVENIADA 

a) Realizar em conjunto com o Município a campanha de compras no Município 

denominada Bolão de Prêmios; 



b) Administrar a organização da campanha de vendas denominada bolão de 

prêmios, para alcançar o objetivo desta campanha, respeitando sempre os 

princípios norteadores da Administração Pública, com ênfase especial da 

eficiência e economicidade e da legalidade; 

c) Aplicar os recursos recebidos do CONVENIENTE, para a realização de forma a 

alcançar os objetivos traçados, desembolsando este somente mediante 

documentos idôneos, respeitado o devido processo legal para a realização das 

despesas; 

d) Respeitar as normas da administração tributária em todas as despesas que 

realizar, inclusive a custeadas com recursos próprios; 

e) Prestar contas ao Município e à Comunidade após a realização da campanha, 

especialmente dos recursos recebidos do CONVENIENTE para esta finalidade; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O CONVENIENTE repassará à Conveniada o valor de R$ 15.000,00 em 3 (três) 

parcelas conforme  segue:  

1ª parcela de R$ 5.000,00 

2ª parcela de R$ 5.000,00 

3ª parcela de R$ 5.000,00  

 

CLÁUSULA QUARTA 

A CONVENIADA deverá manter controle bancário para especial para 

administrar os recursos provenientes deste convênio. 

Parágrafo único: Os recursos recebidos e não dispendidos deverão permanecer 

em conta bancária, preferencialmente aplicados, para evitar a perda do valor da moeda.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

Após a realização da campanha de vendas Bolão de prêmios, a CONVENIADA 

deverá devolver a integralidade dos recursos não investidos na realização desta. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

 O prazo de vigência deste convênio é até 31 de dezembro de 2016, data limite 

para a aplicação dos recursos, devendo no prazo de trinta após a vigência do convênio 

prestar contas ao Município. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA 

 As questões originadas deste CONVÊNIO serão resolvidas administrativamente 

pelos partícipes, e, na impossibilidade elegem o Foro da cidade de Campina das 

Missões, Estado do Rio Grande do Sul, renunciando ambas as partes a qualquer outro, 

para dirimir qualquer questão emergente do presente instrumento. 

 

 



 E, por estarem justos e conveniados, lavrou-se o presente CONVÊNIO, em duas 

(2) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pelas partes interessadas, na presença de 

2 (duas) testemunhas, que também assinam, depois de lido, conferido e achado 

conforme em todos os seus termos. 

 

 Cândido Godói, RS, aos ___ de __________ de 2016; 

 

 

  _____________________  _____________________ 

      Prefeito Municipal                     ACI 

 

Testemunhas: 

 

1)__________________________                           2)___________________________  

   CPF:          CPF: 

 


