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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 003/2022 

 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, 
ESTADO DE SANTA CATARINA E A SOCIEDADE 
ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL METROPOL.  

PARTÍCIPES:  

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, inscrito no CNPJ sob o 
número 82.945.718/0001-15, com sede na Rua Demétrio Lorenz, 747, Centro, São 
Carlos/SC, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Rudi Miguel Sander, nos termos 
da legislação em vigor, daqui por diante designado CONVENENTE; 

SOCIEDADE ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL METROPOL, inscrita no CNPJ sob o 
número 75.437.244/0001-35, com sede na Rua Demétrio Lorenz, s/nº, Centro, São 
Carlos/SC, neste ato representada por Stefan Jean Cristiano Wathier, portador do RG nº 
3.855.410, inscrito no CPF sob o nº 035.857.809-46, conforme Requerimento e demais 
documentos que confere ao qualificado, poderes para representá-la na assinatura deste 
termo de convênio de cooperação, daqui por diante designado CONVENIADO. 

As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um Termo de 
Convênio de Cooperação, em conformidade com as normas legais vigentes, no que 
couber, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente Termo tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre o 
CONVENENTE e o CONVENIADO, com a finalidade de oferecer incentivos para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do esporte, por meio de auxílio financeiro, 
denominado de “Auxilio Esporte”, as equipes esportivas amadoras do Município de São 
Carlos/SC, na categoria Adulto, modalidade de Futebol de Campo. 

1.2- Tendo como principal intuito, de amparar e incentivar a formação de novos atletas, 
incentivar e custear financeiramente a participação de atletas e equipes esportivas em 
eventos esportivos em nível municipal, regional, estadual, nacional e internacional, 
propiciando elevar o nível técnico das seleções municipais nas competições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

2.1- Compete ao CONVENENTE: 
a) Repassar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), através de depósito 

bancário a ser realizado em conta informada pela entidade/atleta; 
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b) Receber a prestação de contas, a qual deve ser entregue pelo representante da 
entidade ou atleta que for beneficiário do incentivo.  

2.2- Compete ao CONVENIADO: 
a) Representar o Município de São Carlos/SC, em eventos esportivos, com conduta 

apropriada, zelando pelo respeito com os adversários, companheiros, comissão 
técnica e torcedores, do início ao fim da competição; 

b) Utilização de Logomarca do Programa de incentivos de Esporte Amador do 
Município de São Carlos, durante todo o evento/campeonato; 

c) Realizar a prestação de contas dentro do prazo estipulado; 
d) Zela pela integridade física de quaisquer outros bens públicos que forem 

utilizados durante a competição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 

3.1- As atividades decorrentes do presente Termo serão executadas fielmente pelos 
partícipes, de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 

3.2- As ações relacionadas à execução das atividades objeto deste Termo dar-se-ão 
conforme cronograma de execução, apresentado no momento do requerimento do 
incentivo. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO ÔNUS 

4.1- A liberação dos recursos financeiros será em parcela única, a ser depositada em 
conta bancária pertencente ao beneficiário. 

4.2- A despesa decorrente deste convênio, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), correrá a conta da dotação orçamentária vigente. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO 

5.1- Ao gestor do convênio de cooperação, competirá dirimir as dúvidas que surgirem 
na sua execução e de tudo dará ciência à Administração Municipal.  
Parágrafo Primeiro - O gestor do convênio de cooperação anotará, em registro próprio, 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
Parágrafo Segundo - O acompanhamento não exclui e nem reduz a responsabilidade dos 
outros partícipes perante o CONVENENTE e/ou terceiros.  

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1- O prazo de vigência do presente Termo é de 01(um) ano, contado a partir da data 
de sua assinatura, não prorrogável. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

7.1- Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto 
quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde 
que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito, e aprovado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

8.1- A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa 
de qualquer um dos partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.  

8.2- Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer 
de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou 
a superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente inexequível, 
imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações.  

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

9.1- A publicação do presente Termo será providenciada pelo CONVENENTE, no Diário 
Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, em 
conformidade com o que estabelece a legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1- A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após o termino da competição. 

10.2- Deverá instruir a prestação de contas relatório discriminando as despesas com 
notas fiscais originais, em ordem cronológica de gastos, discriminativo de finalidade de 
cada gasto, contendo ainda valor total gasto. 

10.3- Constituem comprovantes regulares da despesa o documento fiscal, em primeira 
via, conforme definido na legislação tributária, o qual deve indicar: 

a) a data de emissão, o nome, o endereço e o número do CNPJ do destinatário, 
conforme o caso; 

b) a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, e demais elementos que 
permitam sua perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas; 

c) os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da 
operação. 

10.4- Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os 
serviços, o responsável deve elaborar termo complementando as informações, para que 
fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e 
demonstrada sua vinculação com o objeto do presente termo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1- Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos/SC, para dirimir qualquer dúvida ou 
litígio que porventura possa surgir da execução deste termo, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1- E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, Assinadas e rubricadas pelos presentes, comprometendo-se a 
cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão 
fielmente como nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza 
os devidos e legais efeitos. 

Prefeitura Municipal de São Carlos/SC, em 10 de maio de 2022. 

 

 

STEFAN JEAN CRISTIANO 
WATHIEN 
Presidente 

Sociedade Esportiva, 
Recreativa e Cultural Metropol 

RUDI MIGUEL SANDER 
Prefeito Municipal 
Município de São 

Carlos/SC 

WALTER LOHMANN 
Secretário Municipal 

Secretaria de juventude, 
Esporte e Lazer 

 

Testemunhas: 

¹ Nome: 

CPF: 

__________________________________ 

² Nome: 

CPF: 

_________________________________ 

Demais presentes: 
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