
 

AUTÓGRAFO DE LEI N. 16, DE 21 DE MARÇO DE 2017. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Convênio e Termo de Parceria com a Associação 

Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de 

Animais Sem Lar e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Lucas do Rio 

Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara municipal aprovou o seguinte 

Projeto de Lei: 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Parceria com a 

Associação Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais Sem Lar-ALPATAS, 

a fim de unir esforços visando a proteção, adoção e tratamento dos animais abandonados, 

conforme minuta anexa. 

 

Art. 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação 

Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais Sem Lar, inscrita no CNPJ sob o 

n. 08.625.273/0001-33, para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 66.000,00 

(sessenta e seis mil reais), com a finalidade de colaborar no custeio das despesas com a 

aquisição de ração para alimentação de cães e gatos abrigados pela Associação. 

 

Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o caput deste artigo 

será em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e as 

demais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, a primeira parcela será paga no quinto 

dia útil após a aprovação desta lei e as demais no quinto dia útil dos meses subsequentes e 

após a prestação de contas mencionada no artigo 3°. 

 

Art. 3º O representante legal da Associação Luverdense de Proteção, Adoção e 

Tratamento de Animais Sem Lar, deverá prestar contas mensalmente dos recursos recebidos 

aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, condicionando o pagamento da parcela a 

receber a apresentação de contas da parcela já recebida, devendo a referida prestação de 

contas conter, além do disposto nas Instruções Normativas do Controle Interno Municipal n. 

15/2008 e n. 22/2009, a seguinte documentação: 

 

I - original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, 

no qual esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 

II - cópia do comprovante de despesa (nota fiscal), acompanhado da declaração firmada 

por dirigente da entidade beneficiada, certificando que o material foi recebido ou o serviço foi 

prestado; 

III - demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 

IV - relatório firmado por dirigente da entidade beneficiária quanto ao cumprimento dos 

objetivos previstos quando da aplicação dos recursos repassados. 

 

Art. 4º A Associação Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais Sem 

Lar deverá seguir na aquisição de materiais ou na contratação de serviço o princípio da 

economia de recursos, através do menor preço, efetuando pesquisa de mercado em, no 

mínimo, três estabelecimentos, devidamente comprovada na prestação de contas, observados 

os princípios da impessoalidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento 



 

possível do dinheiro público. 

 

Art. 5º A Associação Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais Sem 

Lar assume o compromisso de restituir ao Município o valor concedido, atualizado 

monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 

legislação aplicável aos débitos para com a fazenda Municipal, nos seguintes casos: 

 

I - quando não for executado o objeto da avença; 

II - quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; 

III - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida. 

 

Art. 6º É reservado ao Município o direito de acompanhar e avaliar a execução dos 

serviços, fiscalizar “in loco” a utilização dos recursos e solicitar outras informações até 5 

(cinco) anos, contados da aprovação de contas pelo TCE das contas do Município de Lucas 

do Rio Verde, correspondente ao ano de prestação de contas do auxílio. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a conta da 

Dotação Orçamentária: 08.20.10.304.0802.2154.0000.3.3.50.00.00.0100000000. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Palácio do Cidadão, 21 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI                                MÁRCIA PELICIOLI 

                               Presidente                                                          Primeira – secretária 

 



 

TERMO DE PARCERIA 

PARTES:  

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o n° 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul, 2500-

S, Parque dos Buritis, no município de Lucas do Rio Verde, neste ato representado pelo 

prefeito Flori Luiz Binotti, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 

7024343373, SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.827.090-87, residente e domiciliado, 

à Avenida Mato Grosso nº 1417 E, apartamento nº 02, bairro Cidade Nova, nesta cidade de 

Lucas do Rio Verde-MT. 

ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE PROTEÇÃO, ADOÇÃO E TRATAMENTO DE 

ANIMAIS-ALPATAS, inscrita no CNPJ n.º 08.625.273/0001-33, com sede na Avenida da 

Fé, s/n, bairro Tessele Junior, no Município de Lucas do Rio Verde, neste ato representada 

pela sua presidente Paula Brenner Stefanello, 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Parceria, 

que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.   

DO OBJETO DA PARCERIA 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente Termo tem por OBJETO a parceria entre o Município 

e a ALPATAS, a fim de unir esforços visando a proteção, adoção e tratamento dos animais 

abandonados.  

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS: 

CLÁUSULA SEGUNDA. A ALPATAS compromete-se a executar os seus objetivos 

estatutários e realizar as ações de combate aos maus tratos, de resgate e o tratamento 

necessário de animais abandonados, para tanto disponibilizará pessoal para a execução de tais 

atividades no prédio cedido pelo Município. 



 

CLÁUSULA TERCEIRA. O Município se compromete a: I- disponibilizar prédio, com três 

salas, para realização das atividades da ALPATAS; II- responsabilizar-se com as despesas 

relativas ao consumo de água e energia elétrica do prédio cedido;  

PRAZO DA PARCERIA 

CLAÚSULA QUARTA. O presente Termo de Parceria terá validade por 12 meses, podendo 

ser prorrogado por interesse das partes por tantos iguais e consecutivos períodos. 

DO FORO 

CLÁUSULA QUINTA. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo de 

Parceria, as partes elegem o foro da comarca de Lucas do Rio Verde-MT; 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de março de 2017. 

 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Flori Luiz Binotti 

Prefeito  

ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE 

PROTEÇAO, ADOÇÃO E TRATAMENTO 

DE ANIMAIS -ALPATAS 

Paula Brenner Stefanello 

Presidente 

 

Testemunhas: 

 

 

____________________________ 

Nome: 

RG: 

 

____________________________ 

Nome: 

RG: 
 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE CONVÊNIO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES N.    /2017 

 

Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado, o Município de Lucas do Rio Verde 

- MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número 

24.772.246/0001-40, sito na Avenida América do Sul nº. 2500-S, Bairro Parque dos Buritis, 

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. Flori Luiz Binotti, 

brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7024343373, SSP/RS e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 383.827.090-87, residente e domiciliado, à Avenida Mato 

Grosso nº 1417 E, apartamento nº 02, bairro Cidade Nova, nesta cidade de Lucas do Rio 

Verde, de ora em diante denominado CONCEDENTE, e de outro lado, a ALPATAS – 

Associação Luverdense de Proteção, Adoção e Tratamento de Animais sem Lar, CNPJ 

nº. 08.625.273/0001-33, sito na Rua Avenida da Fé, nº s/n°, Bairro Tessele Junior, Lucas do 

Rio Verde - MT, neste ato representado por sua Diretora Presidente, Sra. Paula Brenner 

Stefanello, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº. 18442773 SSP/MT e do CPF 

nº. 049.374.451-70, residente na Rua Amor Perfeito, nº. 1305w, Bairro Bandeirantes, no 

Município de Lucas do Rio Verde - MT, doravante denominado CONVENENTE, 

devidamente autorizado pela Lei Municipal nº.           de março de 2017, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

Cláusula primeira: 

Objeto do convênio: Repasse de auxílio financeiro para fins de colaboração no custeio das 

despesas com a aquisição de ração para alimentação de cães e gatos abrigados pela 

Associação 

 

Cláusula segunda: 

Para execução do objeto definido na cláusula primeira, o Município repassará auxílio 

financeiro a instituição ALPATAS – Associação Luverdense de Proteção, Adoção e 

Tratamento de Animais sem Lar, no valor de até R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

Estes recursos serão repassados em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) e as demais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, a 

primeira a ser paga no quinto dia útil após a assinatura do referido convênio e as demais no 

quinto dia útil do mês subsequente e após a prestação de contas. 

 

Cláusula terceira: 

As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta da Dotação 

Orçamentária:  

 

08.20.10.304.0802.2154.0000.3.3.50.00.00.0100000000. 

 

Cláusula quarta: 

A CONVENENTE fica obrigada a manter conta bancária específica para a movimentação 

dos recursos do presente Convênio, qual seja, CONTA Nº. 33703-1, AGÊNCIA 0810, 

Banco Sicredi. Sendo que todos os pagamentos efetuados pela mesma deverão ser feitos 

através de cheques nominais, com indicação, no verso, da finalidade.  

 

Cláusula quinta: 

Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 

cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou 

superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 



 

mercado lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se 

em prazos menores que um mês. 

 

Parágrafo Único: As receitas financeiras auferidas na forma desta cláusula serão 

obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio e aplicadas exclusivamente, no objeto de 

sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de 

contas do ajuste. 

 

Cláusula sexta: 

Caso ocorrer no decurso do tempo alteração de metas propostas no Plano de Aplicação, estas 

somente poderão ser implementadas após anuência do Concedente, devendo, inclusive, ser 

objeto de Termo Aditivo do Convênio. 

 

Cláusula sétima: 

Este convênio vigorará a partir de sua assinatura, findando-se em 31 de dezembro de 2017. 

 

Cláusula oitava: 

Em caso de rescisão desse Convênio, por motivo justificado, a parte interessada deverá 

comunicar à outra com antecedência mínima de 05 dias. 

 

Cláusula nona: 

A Convenente deverá cumprir o PLANO DE TRABALHO E DE APLICAÇÃO E O 

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO apresentado ao Concedente, apenso a este 

Convênio. 

 

Cláusula décima: 

Constituirão motivos para a suspensão do repasse da subvenção pelo MUNICÍPIO: 

 

a) quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 

recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos e 

fiscalização local, realizados periodicamente pelo Concedente, através da Secretaria 

Municipal de Educação  ou do Departamento de Controle Interno Municipal; 

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, práticas atentatórias 

aos princípios fundamentais de Administração Pública, nas contratações e demais atos 

praticados na execução desse Convênio, ou por inadimplemento de qualquer obrigação 

estabelecida por cláusulas conveniais básicas; 

c) quando a entidade Convenente deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 

Concedente, na forma do previsto na letra anterior; 

 

Cláusula décima primeira: 
Pela inexecução total ou parcial do presente termo, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao conveniado as seguintes sanções: 

 

Advertência; 

Multa, no valor de 2% (dois por cento) do valor global do Convênio; 

Devolução dos Gastos não Comprovados.    

 

Cláusula décima segunda: 



 

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos ao Concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 

evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 

providenciada pelo Concedente  

 

Cláusula décima terceira: 

A Convenente deverá apresentar a prestação contas mensalmente dos recursos recebidos ao 

Poder Executivo e Legislativo Municipal de cada parcela mensal, até o 4º dia útil do mês 

subsequente, condicionando o pagamento da parcela a receber a apresentação de contas da 

parcela já recebida, devendo a referida prestação de contas conter, além do disposto nas 

Instruções Normativas do Controle Interno Municipal nº 15/2008 e nº 22/2009, as seguintes 

recomendações: O saldo da parcela não aplicado passa para parcela seguinte. Deverá 

apresentar também, para todas as aquisições, desde que possível em razão da natureza da 

aquisição, prévia cotação de preços em pelo menos 03 (três) empresas, bem como as 

documentações conforme segue: 

 

I - original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, no 

qual esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 

II – cópia do original do comprovante de despesa (nota fiscal eletrônica), acompanhado 

da declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi 

recebido ou o serviço foi prestado; 

III - demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 

IV - certidão de contribuições previdenciárias, FGTS, trabalhista e municipal;  

V - relatório firmado por dirigente da Associação beneficiária quanto ao cumprimento 

dos objetivos previstos quando da aplicação dos recursos repassados. 

 

Parágrafo Único – A apresentação da prestação de contas no prazo e nos moldes descritos no 

subitem acima é condição para liberação da parcela seguinte. 

Cláusula décima quarta: 
Na forma do artigo 67, da Lei Federal 8.666/93, a execução deste convênio será acompanhada 

e fiscalizada pelo representante da administração, responsável pela prestação de contas de 

Convênios no Município. 

 

Parágrafo Único – O MUNICÍPIO reserva-se o direito de alterar o Fiscalizador, a qualquer 

tempo, devendo oficiar a Convenente. 

 

Cláusula décima quinta: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT para dirimir quaisquer 

dúvidas decorrentes desse Convênio. 

 

Estando assim ajustadas, as partes assinam o presente termo de Convênio em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentárias. 

 

Lucas do Rio Verde – MT,     de março de 2017. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

 

 

PAULA BRENNER STEFANELLO 



 

Prefeito Municipal  

Concedente 

Presidente- ALPATAS 

Convenente 
 

 

Testemunhas: 

 

1) _____________________   2)____________________ 

CPF:     CPF: 

 

 
 

 


