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CONVÊNIO Nº 002/2015 
 

Convênio que fazem entre si o Município 
de Afonso Cláudio – ES, e a Associação de 
Pró Casa do Menino. 

Preâmbulo 
O Município de Afonso Cláudio Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida à Praça da Independência nº 341, 
Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000, tel. (27) 3735-4000, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal em Exercício , Senhor Pedro Vill, brasileiro, casado, portador 
do CPF nº 896.644.777-53 e RG nº768.500-ES, residente e domiciliado a Rua  Maria 
Padua Soares , Centro, Afonso Cláudio – ES, doravante denominado MUNICÍPIO e 
de outro lado, a Associação Pró Casa do Menino, sociedade sem fins lucrativos, 
considerada de utilidade pública, inscrita no sob o CNPJ nº 28.482.743/0001-64, 
estabelecida a Rua Felício Pereira de Souza,740, Bairro São Vicente nesta 
cidade,neste ato representada por seu Presidente o Senhor Paulo Manoel de 
Souza , brasileiro, casado, portador do CPF nº 318.223.397-15 e RG nº 286.069-ES, 
residente e domiciliado na Avenida Marechal Deodoro ,72, Bairro Centro, nesta 
cidade, ES, doravante denominada CASA DO MENINO, resolvem celebrar o 
presente convênio: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
Constitui o objeto do presente convênio a Cooperação Técnica e Financeira para 
realização de despesas com custeio para o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculo – SCFV de aproximadamente 200 (duzentos) crianças e adolescentes e 
seus Familiares em caráter prioritário para a Formalização do Processo de 
Reordenamento do Serviço na Rede Privada que encontra-se na Associação Pró 
Casa do Menino. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
A Casa do Menino poderá utilizar-se dos recursos oriundos deste Convênio para 
Pagamento de despesas com: Material de Consumo; Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Pagamento de 
Pessoal e Encargos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
O Município repassará a importância total de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e 
quatro mil reias) ficando determinado o repasse mensal no valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reias), até o quinto dia do mês subsequente, através de depósito na conta 
corrente nº1287-4, Agência 0170 da CEF. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA FONTE DE RECURSOS 
Para Fazer face ao presente convênio o Município utilizará a seguinte dotação 
orçamentária: 

 0601.0824400022.28- Serviços De Convivência E Fortalecimento De Vínculos 
SCFV. Atividade: 3350430 – Subvenções Sociais Fonte: 10000 – Recursos 
Ordinários. Ficha 000158. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PROIBIÇÕES 
Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos pela Prefeitura, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da 
Casa do Menino, para: 
a) Finalidade diversa já estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de 

emergência; 
b) Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
c) Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 

monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimento fora do prazo. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A Prestação de Contas dos recursos repassados a Casa do Menino deverá ser feita 
no mês subseqüente ao repasse mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) Ofício endereçado ao Município; 
b) Relatório na forma dos anexos 01, 02, 03 e 04 deste Convênio; 
c) Relação da clientela assistida com número de matrícula e endereço 
d) Cópia da documentação comprobatória das despesas realizadas; 
e) Cópia do extrato bancário do período referente ao repasse; 
f) Cópia deste instrumento; 
g) Havendo despesas com combustível, a informação deverá estar acompanhada 

dos cupons de abastecimento e com identificação do veículo abastecido; 
h) Devolver ao termino do convênio, o eventual saldo remanescente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA– DOS ENCARGOS 
Todos os ônus financeiros, que a qualquer título como tributários, fiscais, 
trabalhistas, administrativos etc., que incidam ou vierem a incidir em decorrência da 
execução deste Convênio, são de responsabilidade exclusiva da Casa do Menino, 
competindo-lhe efetuar tais recolhimentos e/ou pagamentos a quem de direito e nas 
épocas própria. 
 
CLÁUSULA OITAVA– DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização da execução deste Convênio será realizada pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, pela Secretaria Municipal de Finanças e pelo Controle Interno. 
 
CLÁUSULA NONA– DAS ALTERAÇÕES 
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Qualquer alteração no objeto deste convênio deverá ser formalizada por termos 
aditivos a ser celebrado pelos partícipes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESCISÃO 
O presente Convênio poderá rescindido por qualquer das partes, mediante aviso 
prévio de 30 (trinta) dias, desde que haja motivo justificável ou unilateralmente sem 
necessidade de aviso prévio pela Administração Municipal, automaticamente, por 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas e Condições, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extra-judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA VIGÊNCIA 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até 
o dia 31 de dezembro de 2015, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro 
de 2015, podendo ser prorrogado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, para 
dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias em relação ao presente Convênio. 
 
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas adiante indicadas. 
 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 30 de janeiro de 2015. 
 
 
 
 PEDRO VILL 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 
 
 
 

PAULO MANOEL DE SOUZA 
PRESIDENTE DA CASA DO MENINO 

 
Testemunhas: 
 
 
01) __________________________    
CPF: 
 
 
02) __________________________ 
CPF: 




