
                                   LEI N°°°° 458/2002                                                  de 01 de Outubro de 2002. 
   
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM 
A FIDENE PARA SUBSIDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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 a FIDENE – Fundação de Integração, 
Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os termos da 
minuta anexa. 
 

Art.2° - As despesas decorrentes do Convênio correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 
 

Art.3° - 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° 458/2002 
MINUTA DE CONVÊNIO 

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

FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul”. 

 
 

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  ..................... 

 
CONVENIADA: FIDENE – FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, instituição comunitária e 
filantrópica de caráter científico-técnico-educativo-cultural, pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 90.738.014/0001-08, com sede administrativa na Rua José Hickembick, n° 66, 
na cidade de Ijuí (RS), representada neste ato por  ............... 

 
 

02 – Do Objeto 
 

 Este CONVÊNIO tem por finalidade subsidiar a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico com dados técnicos e científicos analisando e diagnosticando sistemas agrários, 
fazendo a leitura da paisagem e zoneamento agro-ecológico, tipologia e sistema de produção; caracterização 
técnica e avaliação dos sistemas de produção, linhas estratégicas de desenvolvimento da agricultura para o 
MUNICÍPIO embasado na história agrária da trajetória cultural dos agricultores. 
  

 
03 – Das Condições 

 
 O MUNICÍPIO disponibilizará o alojamento e a alimentação para os alunos nas propriedades de 
produtores interessados em participar do Programa. 
 
 O MUNICÍPIO auxiliará a FIDENE com o transporte dos alunos e professor, da sede do MUNICÍPIO até 
as propriedades para desenvolvimento dos trabalhos. 
 
 O MUNICÍPIO disponibilizará material didático e de consumo necessários para a elaboração final do 
diagnóstico realizado no MUNICÍPIO. 
 
 A FIDENE se compromete ao final do estágio, fornecer cópia e apresentar o resultado do trabalho ao 
MUNICÍPIO. 
 

 
04 – Do Programa de Estágio 

 
 A FIDENE, através do Departamento de Estudos Agrários, desenvolverá o Programa de Estágios do 
Curso de Agronomia, possibilitando ao estudante o contato com a agricultura e a prática dos conhecimentos dos 
métodos vistos no Curso, de acordo com o seguinte programa e atividades: 

- Estágio I - 1º Semestre do Curso: Tem duração de uma semana, acontece em propriedades rurais e 
busca propiciar a vivência e a observação da diversidade da agricultura. 
  Atividades/Infra-Estrutura: contato inicial com os agricultores; contato do professor com os 
agricultores; distribuição dos alunos nas propriedades; visita de supervisão do professor; 

 
 
 



   

- Estágio II - 6º Semestre do Curso: Tem duração de dez dias e busca ensinar um 
método de análise –diagnóstico da Agricultura do MUNICÍPIO. 

Atividades/Infra-Estrutura: local para alojamento, alimentação e para aulas; 
alimentação para os alunos e o professor; veículo para transporte dos alunos e professor; 
material didático e de consumo; 

- Estágio III - 7º Semestre do Curso: Tem duração de duas semanas e é realizado em propriedades rurais. 
O objetivo é ensinar procedimentos de análise e sistemas de produção agropecuários e de elaboração de 
proposições técnicas. 
  Atividades/Infra-Estrutura: encontro para restituição do Estágio II, contato com os agricultores; visita 
do professor aos agricultores; distribuição dos alunos nas propriedades; supervisão do Estágio; visita do aluno 
para a restituição do estágio ao agricultor. 

 
 

 
05 – Da Vigência 

 
O presente CONVÊNIO terá vigência por quinze meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
Poderá haver prorrogação do prazo de vigência do presente CONVÊNIO, se houver interesse das 

Partes, pelo prazo que for necessário para o cumprimento de seu objetivo. 
 
 

06 – Da Rescisão 
 

 Qualquer das partes que resolver rescindir o CONVÊNIO antes do prazo previsto, deverá notificar a 
outra com antecedência de sessenta dias. 
 

 
07 – 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. 
 
 

08 – Do Foro 
 
 As partes, de pleno e comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Ijuí, 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 
   
 
Aprovo:       

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


