
LEI Nº 2.657/2006. 
 
 

AUTORIZA CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
IBIRAÇU E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 
DE IBIRAÇU. 

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar 

Convênio entre o Município de Ibiraçu e Associação Pestalozzi de Ibiraçu, com a finalidade 
de repassar recursos financeiros decorrentes de Convênios com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, objetivando o atendimento à pessoa portadora 
de deficiência, nos termos da minuta inclusa. 

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 21 de março de 2006. 
 
 
 

JAUBER DORIO PIGNATON 
Prefeito 

 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 21 de março de 

2006. 
 
 

FLAVIA FIOROTTI 
Secretária Municipal de Administração 

 

 
 
 
 
 

 

 



TERMO DE CONVÊNIO Nº ........./2006 

 
 
 
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU E A 
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE IBIRAÇU, 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Município de Ibiraçu, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Av. Conde Deu nº 486, Centro, em Ibiraçu-ES, devidamente inscrita no 
CGC/MF sob nº 27.165.208/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Sr. JAUBER 
DORIO PIGNATON, brasileiro, casado, portador da C.I. nº 131.249 SSP/ES e CPF nº 
125.594.907-49, residente na Rua Desembargador Oscar Farias, nº 14, Bairro Cohab - 
Ibiraçu - E.S., doravante denominado simplesmente Município de Ibiraçu e de outro lado a 
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE IBIRAÇU, situada na Rua Mário Antônio Modenesi, s/n° - 
Bairro São Cristóvão, Ibiraçu-ES., inscrita no CNPJ sob o n° 32.403.552/00001-37, neste 
ato representada por sua Presidente Sr" AUREA DA PENHA DE MARCHI PIGNATON, 
brasileira, portadora da C.l. nº 204.437-SSP-ES e CPF nº 979.369.607-91, doravante 
denominada CONVENIADA, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, de acordo 
com os preceitos contidos na Constituição Federal, visando a execução de ações sociais 
previstas na Lei Orgânica de Assistência Social, observando a Lei 9.604, de 05 de fevereiro 
de 1998, o Decreto n° 1.605, de 25 de agosto de 1995, Decreto n° 2.529, de 25 de março 
de 1998, Instrução Normativa n° 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de janeiro de 
1997, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

O presente Convênio tem por objeto o REPASSE DE RECURSOS 
FINANCEIROS destinados à realização de serviços assistenciais de natureza continuada - 
Programa às Pessoas Portadoras de Deficiências Especiais, conforme Plano de Trabalho 
devidamente aprovado, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, 
independente de transcrição. 

 

 



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

l - A CONVENENTE (MUNICÍPIO), obriga-se: 
a) Fixar e dar ciência à CONVENIADA dos procedimentos técnicos e 
operacionais que regem a execução do objeto deste Convênio; 
b) Promover o repasse de recursos financeiros, de acordo com o Cronograma de 
Desembolso aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS; 
c) Acompanhar, supervisionar e controlar a execução do programa, realizando 
vistorias in loco diretamente ou através de terceiros, expressamente autorizados; 
d) Exercer o controle e a fiscalização sobre a execução do Convênio; 
e) Examinar e aprovar, por parecer técnico, o Plano de Atendimento, inclusive 
sua reformulação, quando se fizer necessário, desde que não implique na 
alteração do objeto do Convênio; 

 
II - A CONVENIADA, obriga-se: 

 
a) Executar diretamente as atividades pactuadas, em consonância com as 
diretrizes técnicas e programáticas do Município de conformidade com o Plano 
de Atendimento; 
b) Propiciar aos técnicos credenciados pelo Município todos os meios e 
condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e a 
fiscalização sobre a execução do CONVÊNIO; 
c) Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes dos atendimentos, 
inclusive trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais deles resultantes, não 
gerando para o Município obrigações ou outros encargos de qualquer natureza; 
d) Informar à Secretaria Municipal de Ação Social qualquer alteração relacionada 
ao Programa, através de comunicação formal expressa; 
e) O movimento financeiro e a prestação de contas dos recursos repassados 
pelo Município serão efetuados pela CONVENIADA, em conformidade com que 
determina a legislação em vigor. 
f) Manter em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da 
aprovação das Contas do Município, pelo Tribunal de Contas do Estado, 
relativas ao exercício da concessão, o cadastro dos usuários do Programa, os 
prontuários, as guias de encaminhamento, as fichas e relatórios individualizados 
dos usuários, bem como os registros contábeis, com identificação do Programa 
e deste Convênio, 
g) Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste CONVÊNIO; 
h) Aplicar o recurso no prazo de vigência do Convênio; 
i) Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a 
quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira deste 
Convênio e no Plano de Atendimento, sob pena de rescisão deste Instrumento e 
responsabilização de seus dirigentes, propostos ou sucessores; 

  
Parágrafo Único: É vedado. 

 
 



I - realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência; 
II - realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção 
monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; 
III - realização de despesas de publicidade, salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos; 
IV - realização de despesas com aquisição de material permanente 
(equipamento geral, móveis, etc). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  
Os recursos financeiros destinados a atender as despesas decorrentes deste 

Convênio efetuar-se-á mediante transferência pelo Município, somente dos recursos 
financeiros recebidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à 
conta da atividade 026030.1236600482.061, elemento de despesa 3390.08.000 – outros 
benefícios assistenciais. 

 
Parágrafo Único: Os recursos para execução deste Convênio serão depositados 

pelo Município em conta bancária nominal e especifica, em agência do Banco do Estado -
BANESTES. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Os recursos para cobertura das despesas decorrentes deste Termo de Convênio 
serão liberados à CONVENIADA, em conformidade com o Cronograma de Desembolso 
Aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social. 

 
O valor total para cobertura das despesas decorrente deste Convênio é de R$ 

8.221,20 (oito mil duzentos e vinte e um reais e vinte centavos). 
 
§ 1° - Na hipótese de constatação de impropriedade ou irregularidade na 

execução do Convênio será sustada a parcela a ser transferida, notificando-se a 
CONVENIADA para saná-la no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 2° - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão repassador dos recursos, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do 
órgão. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

O órgão ou entidade que receber recursos através deste Convênio ficará sujeito 
a apresentar Prestação de Contas Final, do total dos recursos recebidos, que será 



constituída de relatório de cumprimento do objeto pactuado, e ser apresentada até o 
término da vigência do Convênio, acompanhado de: 

 
I - Plano de Atendimento; 
II - Cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de Convênio, com a 
indicação da data de sua publicação; 
III - Relatório de execução físico-financeira; 
IV - Demonstrativo da execução de receita e despesa, evidenciando os recursos 
recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da 
aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos; 
V - Relação de pagamentos efetuados com recursos liberados pelo Município, 
quando for o caso dos provenientes da contrapartida; 
VI - Extrato de conta bancária específica, do período do recebimento da 1ª 
parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso; 
Vil - Comprovante de recolhimento dos saldos de recursos à conta indicada pelo  
CONCEDENTE; 
VIII - Cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas, 
ou justificativas para sua dispensa, ou inexigibilidade, com o respectivo 
embasamento legal, quando o CONVENENTE pertencer à Administração 
Pública; 
IX - Xerocópia legível e autenticada da 1a via dos documentos comprobatórios 
das despesas efetuadas, ou 3a via original das Notas Fiscais, devidamente 
recibadas e atestadas o recebimento. Observando-se que as N.F.s, deverão ser 
específicas para o referido Convênio, devendo constar o nome e o número do 
CPF ou CNPJ dos mesmos nas N.F.s; 
X - Cópia dos cheques emitidos no período. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 
 

Fica assegurada ao Município a prerrogativa de conservar a autoridade 
normativa e o exercício do controle e fiscalização sobre os atendimentos objeto deste 
Convênio, diretamente ou através de terceiros devidamente credenciados. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 

O presente Convênio poderá ser denunciado por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por 
vontade de qualquer das partes ou ainda, por descumprimento das normas estabelecidas 
na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas ou Condições, 
ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente 
inexeqüível. 
 

§ 1° - constituem, particularmente de motivos de rescisão, a constatação das 
seguintes situações: 

 



I - descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes 
que regulam o programa, especialmente quanto aos padrões de qualidade e 
atendimento; 
II - cobrança aos usuários de programa, de quaisquer valores pelo atendimento 
objeto deste Convênio; 

 
§ 2° - Quando ocorrer à denúncia ou rescisão, ficam os participes responsáveis 
pelas obrigações contraídas durante o prazo em tenha vigido este Convênio, 
creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 

O presente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de .... de 
.............. de 2006 até o dia ...... de ......... de ..........., podendo ser prorrogado até 60 
(sessenta) meses, através de Termo Aditivo, por expressa manifestação das partes, 
mediante apresentação pela CONVENIADA, de novo Plano de Trabalho, devidamente 
aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social.   
 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Convênio, que não 
possam ser resolvidas pela via administrativa, os participes se dirigirão ao foro da cidade de 
Ibiraçu - ES. 

 
E, por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo nomeadas e 
indicadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Ibiraçu em ... de ............ de 2006. 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 

Jauber Dorio Pignaton - Prefeito 
 
 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE IBIRAÇU 
Áurea da Penha De Marchi Pignaton - Presidente 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 


