
                                       LEI N°°°° 457/2002                                                   de 01 de Outubro de 2002. 
 

 
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM 

O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, OBJETIVANDO A DESTINAÇÃO 
FINAL DO LIXO, e dá outras providências”. 

 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 
 

LEI: 
 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Município de Santo Augusto/RS para 
implementar o Programa de destino final de lixo sólido, seco e contaminado, de acordo com os termos da 
minuta anexa. 
 
Art.2° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
2.025 – LIMPEZA PÚBLICA 
3.3.90.39.02 – SERVIÇOS DE LIMPEZA 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 
2.066 – MANUT.SERVIÇOS SAÚDE, ASSIST.MÉDICA E ENFERM, ODONT, AMBUL. E SANIT. 
3.3.90.39.02 – SERVIÇOS DE LIMPEZA 
 
Art.3° – O Executivo Municipal deverá consignar dotações nos orçamentos anuais de exercícios futuros para 
atender as despesas decorrentes do Convênio. 
 
Art.4° - O Poder Executivo fica autorizado a reajustar os valores do Convênio, em comum acordo entre as 
partes. 
 
 
Art.5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
01 de Outubro de 2002. 

 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
                      Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
Registre-se e Publique-se: 

 
    Adriana Cristine Mäger 

                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 



   

ANEXO LEI N° 457/2002 
MINUTA DE CONVÊNIO 

 
“Convênio que entre si celebram o município de Nova Ramada e o Município de 

Santo Augusto/RS, para implementar o Programa de Destino Final de lixo sólido, seco e 
contaminado”. 

 
 

01 – Das Partes 
 

 CONVENENTE: MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 01.611.828/0001-49, com sede no Centro Administrativo do município de Nova Ramada/RS, 
representado neste ato por ............. 

 
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob nº 87.613.105/0001-02, com sede administrativa na Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, n° 
465, na cidade de Santo Augusto (RS), representado neste ato por ............. 

 
 

02 – Do Objeto 
 

Constitui-se objeto do presente CONVÊNIO, o recebimento pelo CONVENIADO, em sua Unidade de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UTAR, do lixo sólido, seco e contaminado produzidos pelo 
CONVENENTE. 
 

 
03 – Das Condições 

 
O CONVENIADO se compromete a manter em perfeito funcionamento a sua Unidade de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos – UTAR, executando direta ou indiretamente os serviços necessários à consecução do 
objeto em acordo com as normas ambientais. 

 
O CONVENENTE se responsabiliza pela coleta e transporte semanal até a Unidade de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbano – UTAR, localizada às margens da RS 155, KM 71, do lixo orgânico, seco e 
contaminado a ser reciclado, em veículo adequado, de sua propriedade ou contratado, cabendo-lhe todos os 
riscos e encargos decorrentes destas tarefas, devendo observar ainda todas as regras relacionadas com o objeto 
do presente instrumento. 

 
A manutenção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UTAR, correrá por conta do 

CONVENIADO, bem como a contratação e pagamento das despesas relacionadas com pessoal, encargos sociais, 
obrigações trabalhistas decorrentes das atividades, objeto deste CONVÊNIO. 

 
Cabe ao CONVENIADO a fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços, através dos seus 

órgãos competentes. 
 
Caberá ao CONVENIADO promover as licitações para a contratação de obras, serviços, materiais, 

equipamentos, de acordo com as normas legais em vigor. 
 
O CONVENIADO deverá compatibilizar o objeto deste CONVÊNIO com as normas e procedimentos de 

preservação ambiental. 
 
Caberá ao CONVENIADO proceder a seleção e a comercialização do produto resultante da reciclagem. 

 
 
 
 



   

04 – Do Valor e do Pagamento 
 

O CONVENENTE pagará o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
mensalmente, através do depósito em conta do CONVENIADO. 

 
 Os valores deverão ser utilizados pelo CONVENIADO única e exclusivamente para a 

manutenção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UTAR. 
 
 Obriga-se o CONVENIADO a restituir os valores transferidos, acrescidos de juros legais e 

atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, quando não for executado o objeto pactuado neste 
instrumento, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e forca maior, devidamente comprovadas, ou quando os 
recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento. 

 
 O CONVENENTE efetuará o pagamento ao CONVENIADO até o dia 10 (dez) do mês 

subseqüente à prestação dos serviços. 
 

 
05 – Da Dotação Orçamentária 

 
 As despesas, objeto do presente CONVÊNIO, serão atendidas através das seguintes dotações 

orçamentárias: 
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 
15.452.0065.2.025 – LIMPEZA PÚBLICA 
3.3.90.39.02 – SERVIÇOS DE LIMPEZA 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 
10.301.0035.2.066 – MANUT.SERVIÇOS SAÚDE, ASSIST.MÉDICA E ENFERM, ODONT, AMBUL. E SANIT. 
3.3.90.39.02 – SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 
 

06 – Do Reajuste 
 

 Ficam igualmente autorizadas as Partes a procederem, em comum acordo, o percentual de 
reajuste do valor estabelecido neste instrumento, mediante Termo Aditivo. 

 
 

07 – Da Vigência 
 

 O presente CONVÊNIO terá vigência por doze meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
 Poderá haver prorrogação do prazo de vigência do presente CONVÊNIO, por mais 36 (trinta e 

seis) meses, se houver interesse das Partes. 
 
 

08 – Da Rescisão 
 

  Qualquer das partes que resolver rescindir o CONVÊNIO antes do prazo previsto, deverá 
notificar a outra com antecedência de sessenta dias. 
 
  O presente CONVÊNIO será rescindido a qualquer tempo pelo inadimplemento de suas 
cláusulas ou superveniência de norma legal que o torne inexeqüível. 
 

 
09 – Das Alterações 

 
  As modificações nos termos deste CONVÊNIO, caso necessárias, serão objeto de Termo Aditivo, 
assinado pelas partes. 
 



   

10 – Das Disposições Legais 
 

Aplicam-se, com relação à execução, alteração, inexecução e extinção, com 
pertinência ao presente CONVÊNIO, as normas estabelecidas na Lei Federal n° 
8.666/93, e suas alterações. 

 
 

11 – Do Foro 
 
  As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, para dirimir 
quaisquer litígios, decorrentes do presente CONVÊNIO, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

E por se acharem plenamente justos e conveniados, firmam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas. 
 
 

Nova Ramada (RS), ... de ... de 200... 
 
 

   
CONVENENTE  CONVENIADO 

   
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
   
NOME:  NOME:  
CPF:  CPF: 
 
 
Aprovo:       

 
 

    Carlos Alberto Castagna    Registre-se e Publique-se: 
Assessor Jurídico - OAB 5845 
 
            Adriana Cristine Mäger 
       Sec.Mun.de Administração e Planejamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


