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CONVÊNIO FMAS Nº 062, de 29 de dezembro de 2021.   
 
Convênio celebrado entre o Município de São Domingos (SC), através do Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São 
Domingos (SC) para execução de forma descentralizada, do Serviço de Proteção Social Especial 
para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. 
 
Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede na Rua Getúlio Vargas, 750, centro, na cidade de São 

Domingos, SC, inscrito no CNPJ nº 83.009.894/0001-08, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARCIO 

LUIZ BIGOLIN GROSBELLI, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, 

portador do RG n. 2878754 SSP/SC e CPF n. 868.760.829-20, denominado para este instrumento particular 

simplesmente de CONVENENTE e a  

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), inscrita no CNPJ sob o nº 

78.480.597/0001-06, com sede à Rua Nereu Ramos, 1037, Centro, CEP 89.835-000, nesta cidade de São 

Domingos (SC), neste ato tutelada por seu Representante Legal Senhor GILBERTO KNECHT, brasileiro, 

casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, n. 180, Bairro Agostinho Domingos 

Griss, CEP 89.835-000, neste Município de São Domingos (SC), portador do CPF sob o nº 799.953.149-91 

e Carteira de Identidade nº 2.428.575, expedida pela SSP/SC, doravante denominada CONVENIADA,  

 
Resolvem celebrar o presente convênio mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
O presente Convênio tem por objeto a execução, de forma descentralizada, do Serviço de Proteção Social 
Especial – Piso de Manutenção de Média Complexidade, referente ao Piso Básico de Transição do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, visando o custeio de 
despesas com a manutenção da Associação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente convênio tem fundamento legal: 

 no artigo 100 da Lei Orgânica Municipal, de 28/09/90, atualizada; 

 na Lei Federal nº 8.666, de 28/06/93, artigo 116, parágrafo 1º e alterações posteriores; 

 no artigo 116 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/00; 

 na Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social; 

 Portaria Federal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nº 442, de 26/08/05 e 
demais legislação em vigor; 

 na Lei Municipal nº 1.096, de 01/04/98; 

 no artigo 68 da Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/08. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONVÊNIO: 
Para a execução do presente convênio o CONVENENTE repassará à CONVENIADA o valor mensal de R$ 
608,10 (Seiscentos e oito reais e dez centavos) de acordo com o cronograma de desembolso, os quais 
correrão por conta das dotações orçamentárias do projeto/atividade consignado pelo Município do Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS) em vigor à época dos repasses e da realização das despesas. 
 Parágrafo único. Os valores serão repassados conforme recebimentos do Governo Federal, 
incluídos o valor da contrapartida correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE: 
O CONVENENTE obriga-se a: 

I. Efetuar o repasse dos recursos financeiros, à medida que estes forem liberados pelo Ministério 
da Cidadania de acordo com o cronograma de desembolso; 

II. Prestar orientação técnica e supervisionar a execução do serviço, que esteja relacionado com o 
objeto deste convênio; 

III. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste convênio, conforme mencionado 
na cláusula primeira; 
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IV. Cumprir e fazer cumprir as demais cláusulas e condições previstas no presente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA: 
A CONVENIADA obriga-se a: 

I. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, que não poderão ser 
destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na cláusula primeira deste 
convênio, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes; 

II. Ressarcir ao CONVENENTE os recursos recebidos através deste convênio, quando se 
comprovar a sua inadequada utilização; 

III. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos 
causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo ao CONVENENTE de 
quaisquer ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;  

IV. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos 
recursos;  

V. Aceitar a supervisão e orientação técnica promovida pelo CONVENENTE, fornecendo 
imediatamente as informações necessárias à sua execução;  

VI. Encaminhar ao CONVENENTE a prestação de contas dos recursos recebidos, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento dos mesmos, de acordo com 
as normas vigentes e orientações repassadas pelo município; 

VII. Manter conta corrente específica junto ao Banco do Brasil S/A, sob o título APAE / FMAS, 
Agência 2613-1, c/c 117.446-0 para repasses; 

VIII. Aplicar os saldos do convênio, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a 
utilização dos recursos verificar-se em prazos menores que um mês; 

IX. Computar, obrigatoriamente, a crédito do convênio as receitas financeiras auferidas na forma do 
item anterior, as quais serão aplicadas exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste;  

X. Devolver ao CONVENENTE, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das aplicações financeiras realizadas no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data da 
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, sob pena de imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, providenciada pelo CONVENENTE;  

XI. Propiciar aos técnicos do CONVENENTE, todos os meios e condições necessárias ao 
acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do convênio;  

 
Parágrafo único. É vedado: 

a) Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;  
b) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste convênio, ainda que em 

caráter de emergência; 
c) Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;  
d) Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, 

inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora de prazos; 
e) Realização de despesas com 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. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
A prestação de contas dos recursos financeiros de que trata a cláusula terceira, deverá ser apresentada ao 
CONVENENTE, até 30 (trinta) dias após a aplicação da última parcela do exercício financeiro, e elaborada 
de acordo com as Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pela Secretaria da Fazenda e do Tribunal 
de Contas do Estado, acompanhada dos seguintes documentos:  

I. Relatório de cumprimento do objeto;  
II. Cópia do convênio e do plano municipal de assistência social, acompanhadas da relação das 

ações e respectivas metas de atendimento;  
III. Relatório de execução físico-financeira; 
IV. Demonstrativo da receita e da despesa evidenciando o saldo e, quando for o caso, dos 

rendimentos auferidos da aplicação no mercado financeiro;  
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V. Relação de pagamentos efetuados com recursos liberados pelo CONVENENTE e, quando for o 
caso, com aqueles provenientes da contrapartida;  

VI. Conciliação do saldo bancário quando for o caso; 
VII. Cópia do extrato de conta bancária específica; 
VIII. Comprovante de recolhimento de recursos não aplicados, quando houver, à conta bancária 

indicada pela CONVENENTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO: 
Cabe ao CONVENENTE decidir sobre a oportunidade e conveniência de proceder fiscalização nas 
instalações e documentos relativos à execução do presente convênio. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO: 

I. A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste 
instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasses de 
recursos financeiros pelo CONVENENTE, independente de procedimentos judiciais. 

II. Poderá haver rescisão do presente convênio em decorrência da aplicação das penalidades 
previstas nas cláusulas anteriores ou por mútuo consenso das partes, a qualquer época. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 
A vigência para a execução deste convênio será do dia 29 de dezembro de 2021 ao dia 31 de dezembro 
de 2024. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO: 
Mediante acordo entre as partes, o presente convênio poderá ter suas cláusulas alteradas através de termo 
aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos (SC), para dirimir as questões decorrentes da execução do 
presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para a completa validade do que ficou acordado, firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas. 
 

     São Domingos (SC), 29 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 
 
 

 
______________________________________________ 

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS-SC 
Marcio Luiz Bigolin Grosbelli 

Prefeito Municipal 
Convenente 

 
 
 
 

________________________________________________ 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) 

Gilberto Knecht  
Conveniada 
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Visto/Jurídico: 

 
 

_____________________________________________________________ 
 Elton John Martins Do Prado 

OAB/SC n. 42.539 
Assessor Jurídico 

 
 
 
Testemunhas: 
 
1º -________________________________________________________ 
 
2º -________________________________________________________ 
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