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CONVÊNIO N.º 3/2018 
CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA E O TIRO DE GUERRA 
01-015 DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 

 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o N.º 27.174.143/0001-76, com sede à Praça Vicente Glazar, nº 159, Bairro 
Glória, São Gabriel da Palha – ES, CEP: 29.780-000, doravante denominado MUNICÍPIO DE 
SÃO GABRIEL DA PALHA – ES, representado pela Senhora LUCELIA PIM FERREIRA DA 
FONSECA, Prefeita Municipal, brasileira, casada, produtora rural, residente na Rua Manoel 
Inácio da Silva, nº 100, Bairro São Vicente, nesta Cidade, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
009.858.207-05 a seguir denominado CONVENENTE. 
 
TIRO DE GUERRA 01-015, com sua sede na Rua São Geraldo, N.º 22, Bairro Santa Teresinha, 
São Gabriel da Palha – ES, CEP: 29.780-000, doravante denominado TG 01-015, representado 
pelo Senhor SILVIO VITORINO DE OLIVEIRA, 1.º Sargento e Chefe de Instrução do Tiro de 
Guerra 01-015, brasileiro, casado, militar, residente na Rua Duque de Caxias, N.º 119, Centro, 
Apartamento 05, nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.609.817-16 e RG n.º 
043.494.904-6-BH.  
 
As partes acima especificadas, em conformidade com o Processo Administrativo nº 
001032/2018, de 20 de fevereiro de 2018, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. – O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE  
2.1. – O repasse da quantia em dinheiro no valor de 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) – 
Recursos Próprios está previsto na Lei n.º 2.727, de 28 de fevereiro de 2018, que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a efetuar transferências a Instituições Privadas. 
 
2.2 – O valor de que trata o item 2.1 deverá ser depositado em 03 (três) parcelas, bimestralmente, 
nos valores de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e 
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em conta especifica, somente permitido para pagamento de 
despesas previstas no Plano de Trabalho do TG 01-015, sendo material de expediente, de 
consumo, limpeza, manutenção das instalações, esportes, tarifas postais, manutenção, reparos e 
compra de material de informática, integração do TG com outros órgãos, construção de 
melhorias, consertos e reparos na área do TG, mediante cheque nominativo ao credor. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 – As despesas decorrentes da execução do presente termo correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária consignada no orçamento vigente: 
 
000002 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

000083 – GABINETE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

000002000083.0615328312.254 – MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E 

TG 01-015. 

33504300000 – SUBVENÇÕES SOCIAIS  

 FICHA Nº 352 

FONTE: 1000 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO TG-01-015 
4.1 – O TG 01-015, por estar recebendo subvenção do Município de São Gabriel da Palha – ES 
deverá comprovar por meio de competente plano de aplicação dos recursos financeiros, 
acompanhando do devido cronograma de desembolso, que está empregado a quantia 
subvencionada dentro das finalidades e princípios estabelecidos pelo TG 01-015. 
4.2 - A destinação indevida da verba subvencionada pelo Município de São Gabriel da Palha – 
ES, em favor do TG 01-015, acarretará na obrigatoriedade de devolução da mesma, devidamente 
corrigida, aos cofres públicos, além da imputação criminal contra a pessoa responsável. Além 
disso, em qualquer momento de vigência do presente Convênio, havendo suspeita de 
irregularidade, poderá ocorrer à suspensão do repasse da subvenção e tomada de contas 
imediatas. 
4.3 – Mesmo que o TG 01-015, não faça a utilização de toda a verba subvencionada no período 
de vigência do presente instrumento, ainda assim fica responsável pela apresentação do Plano de 
Aplicação de recursos financeiros, acompanhado do devido cronograma de desembolso. 
4.4 – Todo investimento e aplicação constante do plano de aplicação dos recursos financeiros e 
cronograma de desembolso apresentados pelo TG 01-015, deverão ser comprovados pela regular 
prestação de contas das parcelas dos recursos recebidos, devendo conter: 
I – Demonstrativo da receita e da despesa; 

II – Relatório dos pagamentos efetuados e nome dos credores; 

III – Cópias autenticadas das notas fiscais, faturas, recibos e quaisquer outros documentos 

comprobatórios de despesas, emitidos em nome do TG 01-015, além da relação de bens 

adquiridos, produzidos e construídos com os recursos do Convênio; 

IV – Conciliação do saldo bancário; 

V – Cópia do extrato da conta bancária específica; 

VI – Comprovante do recolhimento dos recursos não aplicados, findo o exercício. 
 
4.5 – Caso a prestação de contas final não seja encaminhada pelo TG 01-015 ao Município de 
São Gabriel da Palha – ES no prazo fixado para vigência do presente Convênio, poder-se-á 
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conceder o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação. Esgotado esse prazo e não 
cumpridas as exigências, ou ainda, se existirem evidências de irregularidades, o Município de 
São Gabriel da Palha – ES adotará as providências de encaminhar toda a documentação 
necessária para o Ministério Público Estadual e/ou pedir ressarcimento por perdas e danos ao 
erário, nos termos do item 4.2. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA 
PALHA 
5.1 – Repassar ao TG 01-015 o valor descrito no item 2.1, conforme estipulado. 
5.2 – Fiscalizar a execução do presente Convênio e, conseqüentemente, a aplicação dos recursos 
financeiros, por intermédio do Gabinete do Prefeito, sendo designada como Fiscal do Convênio 
de Repasse Financeiro a servidora Kátia Keli Pedroni, Auxiliar Administrativo, Matrícula Nº 
261. 
5.3 – Exigir a prestação de contas nos termos dos itens 4.4 e 4.5 e de acordo com a Instrução 
Normativa expedida pela Controladoria Geral do Município. 
 
CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1 – O presente termo vigorará a contar da data da assinatura deste instrumento, até 31 de 
dezembro de 2018, devendo sua renovação, prorrogação ou alterações serem feitas através de 
Termo Aditivo. 
6.2 – Os casos omissos oriundos do presente termo serão resolvidos de comum acordo entre as 
partes, respeitando-se a legislação vigente e o princípio da legalidade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICIDADE 
7.1 - O Município de São Gabriel da Palha - ES se obriga a providenciar a publicação do resumo 
deste Convênio junto ao seu órgão de imprensa oficial, no prazo e na forma em que produza seus 
efeitos jurídicos e legais.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
8.1 – Em caso de desvio de finalidade constante deste Convênio, o Município de São Gabriel da 
Palha – ES promoverá a rescisão deste convênio, independentemente de interpelação judicial e 
extrajudicial sendo, via de conseqüência, adotados os procedimentos previstos nos itens 4.1 a 
4.5. 
8.2 – Ensejará motivo de rescisão o descumprimento de quaisquer das condições capituladas 
neste instrumento, especialmente, as contidas nos itens 4.1 a 4.5.  
 
CLÁUSULA NONA- DA PRERROGATIVA  
9.1 – Fica assegurado ao Município de São Gabriel da Palha - ES exercer o controle de 
fiscalização sobre a execução das atividades inerentes a este Convênio. 
9.2 - Fica assegurado ao Município de São Gabriel da Palha – ES, a qualquer tempo, o direito de 
rescindir o presente Convênio, independentemente de notificação ou aviso. 
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9.3 – Fica acordado, igualmente, que todos os encargos trabalhistas e tributários oriundos da 
aplicação da subvenção ao TG 01-015, serão custeados pelos repasses financeiros firmados pelo 
Convênio entre o Município e o TG 01-015. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
10.1 - Os casos omissos neste Convênio serão resolvidos aplicando-se a Lei Federal 
Complementar nº 4.320/64, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 2.727/2018 e demais 
legislações aplicáveis à espécie, no que couberem. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
11.1 – Fica eleito o foro da Comarca de São Gabriel da Palha – ES, para dirimir questões 
decorrentes da execução do presente Convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
  
E por estarem ajustados e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, adiante identificadas.  
 
São Gabriel da Palha, 25 de abril de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal 
 
 
 

TIRO DE GUERRA 01-015 
SILVIO VITORINO DE OLIVEIRA  

1.º Sargento e Chefe de Instrução 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 – Nome: ________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________ 
CPF N.º __________________________________________ 
 
2 – Nome: ________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________ 
CPF N.º __________________________________________ 


