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LEI Nº 1.515, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
FIRMAR CONVÊNIO COM O 
MUNICÍPIO DE IBARAMA/RS. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Município de 
Ibarama/RS, objetivando a conjugação de esforços entre os convenentes para viabilizar a 
exploração do serviço de Balsa de Travessia (Catamarã), no Rio Jacuí – reservatório da 
Usina Hidrelétrica de Dona Francisca. 
 
Art. 2º. As obrigações de cada Município serão objeto do termo de convênio anexo, que 
passa a fazer parte integrante desta Lei. 
 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas por dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 30 de dezembro de 
2008. 
 

 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 
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MINUTA DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO 
 

 
 Aos __ dias do mês de __________ do ano de ______, presentes o 

Município de Pinhal Grande, pessoa jurídica de direito público, representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. SAULO JOÃO GARLET, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 

____/___, doravante denominado simplesmente 1º CONVENENTE, o Município de 

IBARAMA, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr PAULO CEZAR SEBBEN,  devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 

____/___, doravante denominado simplesmente 2º CONVENENTE, celebram entre si o 

presente CONVÊNIO , mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA : DO OBJETO 

 O presente convênio tem por objetivo a conjugação de esforços entre os 

convenentes para viabilizar a exploração do serviço de Balsa de Travessia (Catamarã), no 

Rio Jacuí – reservatório da Usina Hidrelétrica de Dona Francisca, entre os dois 

CONVENENTES, nas localidades de Gringuinha e Lajeado da Gringa, respectivamente, 

no 1º CONVENENTE e no 2º CONVENENTE.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES. 

 Compete aos CONVENENTES arcarem com as despesas decorrentes da 

execução do objeto, na proporção de 50% (cinqüenta por cento). As demais despesas, que 

porventura ocorram, deverão ser arcadas individualmente por cada CONVENENTE, como 

por exemplo: preparação da margem e acesso ao local.  Excluem-se desta proporção as 

despesas decorrentes da preparação das margens e acesso, do local, hipótese em que cada 

CONVENENTE arcará individualmente com as mesmas, bem como, com as demais 

despesas individuais de cada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA : DO PRAZO 

 O presente convênio é firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 

___-___-___, podendo prorrogar-se por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
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(sessenta) meses, se houver necessidade e nenhuma das partes manifestar-se em contrário, 

por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu termo. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXTINÇÃO 

 Qualquer das partes poderá denunciar o presente convênio mediante aviso 

por escrito ao outro CONVENENTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 

efetuado o pagamento dos valores que lhe compete, no termos da Cláusula Segunda. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO  

 As partes elegem, de comum acordo, o Foro de Júlio de Castilhos/RS para 

dirimir eventuais dúvidas emergentes deste convênio. 

  E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 4 

(quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 

    Pinhal Grande, ______/_____/_____. 

 

    Assinaturas. 


