ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

SÚMULA DO TERMO DE FOMENTO N° 002/2022

CONCEDENTE: Município de Estância Velha/RS,PROPONENTE: SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO DE ESTÂNCIA VELHA;
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2022;
OBJETO: Este TERMO DE FOMENTO tem por objeto a realização do Projeto
VALORIZANDO A CULTURA E TRADIÇÃO DO CANTO CORAL, que consiste em
ensaios mensais durante 40 (quarenta) semanas, realizando apresentações e promoções
no Município, Estado e País, divulgando a cultura do canto do coral do nosso Município,
em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado pela PROPONENTE e aprovado
pelo CONCEDENTE, que passa a ser parte integrante deste instrumento, como se nele
transcrito estivesse;
VALOR: Os recursos financeiros necessários à execução do PROJETO objeto deste
TERMO DE FOMENTO totalizam R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais):
PRAZO: O prazo da vigência desta parceria será de 11 (Onze) meses, partir de fevereiro
de 2022 e encerrando em dezembro de 2022;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: N°. 651281.
Estância Velha, 01 de abril de 2022.
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TERMO DE FOMENTO N° 002/2022
QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA E A SOCIEDADE DE
CANTO UNIAO DE ESTÂNCIA VELHA/RS, VISANDO A EXECUÇÃO DO
PROJETO "VALORIZANDO A CULTURA E A TRADIÇÃO DO CANTO
CORAL".

CONCEDENTE:
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA, ente de Direito
Público sediado na Rua Anita Garibaldi, n° 299, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF
sob o • n° 88.254.888/0001-07, neste ato representado pelo Prefeita, Sr. DIEGO
WILLIAN FRANCISCO, doravante denominado MUNICÍPIO.
PROPONENTE:
SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO DE ESTÂNCIA VELHA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 90.832.973/0001-80, estabelecida nesta cidade, na
Avenida Presidente Vargas, n° 63, Bairro Centro, neste ato representado pelo seu
Presidente, Sr. RUI STRASSBURGER, brasileiro, portador(a) do RG n°
1031772501-SSP/PC, inscrito(a) no CPF sob o n° 570.998.470-15, doravante
denominada PROPONENTE.
Pelo presente instrumento, as partes supras qualificadas, resolvem celebrar o
presente TERMO DE FOMENTO, de n° 002/2022, conforme Expediente
Administrativo anexo a este instrumento, como se nele transcrito estivesse, parceria
esta que se regerá pelo disposto na Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações
subsequentes, observado ainda o estatuído na Lei Complementar n° 101/2000. na
Lei Federal n° 4.320/1964, na Lei Orçamentária Antral do CONCEDENTE, e demais
disposições legais aplicáveis, assim como pelas cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Este TERMO DE FOMENTO tem por objeto a realização do Projeto VALORIZANDO
A CULTURA E A TRADIÇÃO DO CANTO CORAL, que consiste em ensaios
mensais durante 40 (quarenta) semanas. realizando apresentações e promoções no
Município, Estado e País, divulgando e difundindo a cultura do canto coral do nosso
Município, em conformidade ao Plano de Trabalho apresentado pela PROPONENTE
e aprovado pelo CONCEDENTE, que passa a ser parte integrante deste
instrumento, como se nele transcrito estivesse.
Parágrafo único: O objeto deste TERMO DE FOMENTO está inserido no âmbito
da Secretaria Municinai de Educação Cultura.
CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
O prazo de vigência desta parceria será de 11 ("onze) .neses, partir de fevereiro de
2022, e encerrando em dezembro de 2022.
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§ 1 0. Desde que este TERMO DE FOMENTO esteja em vigor, os prazos de
respectiva vigência e de execução poderão ser prorrogados para assegurar o
integral cumprimento do objeto colimado, mediante:
a) pedido da PROPONENTE, acompanhado de justificativa circunstanciada,
protocolado até 30 (trinta) dias antes do termo estabelecido no Caput desta Cláusula;
b) demonstração, pela PROPONENTE, do atendimento das metas originalmente
pactuadas até o momento do pedido a que se refere a alínea "a' desta Cláusula;
c) aquiescência formal do CONCEDENTE.
§ 2°. 0 prazo desta parceria também poderá ser prorrogado, por uma única vez,
para ampliação das metas fixadas no Plano de Trabalho que este instrumento
integra, em havendo a respectiva adequação, saldo financeiro de recursos,
interesse público, e, ainda:
a) tiverem sido prestadas e aceitas, pelo CONCEDENTE, as contas da
PROPONENTE;
b) tiverem sido quitadas todas as despesas geradas pelo objeto desta p arceria;
c) tiverem retornado ao Erário Municipal todos os valores acaso excedentes,
acompanhados dos eventuais rendimentos gerados.
§ 3°. Quaisquer alterações relativas ao estatuído neste Instrumento, deverão ser
objeto de pertinente e formal Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA: - OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
Constituem obrigações do CONCEDENTE:
1 - realizar os repasses financeiros correspondentes à execução do objeto
na forma prevista pelo Crono grama de
desta parceria, à PROPONENTE,
Desembolso constante do Plano de Trabalho, no tocante ao repasse dos meses de
março de 2022 a dezembro de 2022, e observada a legislação orçamentária;
II - avaliar o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano de
Trabalho;
Ill - aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação de execução do
Plano de Trabalho, mediante solicitação da PROPONENTE, fundamentada em
razões concretas que tal alteração justifiquem;
IV - monitorar, supervisionar, vistoriar, avaliar e fiscalizar a atuação da
PROPONENTE, sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel cumprimento
deste ajuste;
V - fornecer à PROPONENTE instruções necessárias à regular Prestação de Contas
dos recursos recebidos:
VI — analisar a execução físico-financeira do PROGRAMA/PROJETO, e a
prestação de contas da PROPONENTE;
VII — decidir sobre a aprovação, ou não, da prestação de contas da
PROPONENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado da data do seu
recebimento;
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VIII - prorrogar a vigência do TERMO DE FOMENTO, quando houver atraso na
liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso
verificado, ajustando com a PROPONENTE as necessárias adaptações ao Plano
de Trabalho, e a este instrumento, mediante termo aditivo:
IX — independentemente de prévia autorização judicial, e após notificação para
apresentação de defesa em 5 (cinco) dias, a, se for o caso, subsequente pedido de
reconsideração à Prefeita Municipal, igualmente no prazo de 5 (cinco) dias, retomar
os bens públicos acaso em poder da PROPONENTE, e assumir a execução do
objeto previsto no PLANO DE TRABALHO, ou dela encarregar terceiro, no caso de
paralisação da respectiva execução pela PROPONENTE, de modo a evitar a
descontinuidade do PROJETO/PROGRAMA.
Parágrafo único.
No caso do inciso IX desta Cláusula, nenhum direito
indenizatório caberá à PROPONENTE.
CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
Constituem obrigações da PROPONENTE PARCEIRA:
I — executar o objeto definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de acordo
com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado, e aplicar os recursos
recebidos do CONCEDENTE visando, exclusivamente, o cumprimento e o
atingimento dos respectivos objetivos e metas, com a estrita observância da
legislação vigente;
II - manter atualizadas todas as informações referentes à execução do Plano
de Trabalho, viabilizando a geração de relatórios de execução físico-financeira ao
término de cada período/etapa prevista no cronograma;
Ill - apresentar até 60 (sessenta) dias após o recebimento da última parcela, a
Prestação de Contas dos recursos recebidos;
IV - manter atualizada e de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a escrituração
contábil da PROPONENTE, especialmente das ocorrências relativas a execução
do Plano de Trabalho, viabilizando fiscalização, acompanhamento e avaliação dos
resultados obtidos:
V - assegurar e destacar a participação do CONCEDENTE em toda e
qualquer ação promocional relacionada com a execução do objeto deste
instrumento, obedecido o modelo-padrão estabelecido para tanto;
VI — apresentar aos órgãos de controle central e setoriais, ao término da vigência
deste TERMO DE FOMENTO, ou a qualquer momento em que tal lhe seja
solicitado pelo CONCEDENTE, relatório contendo comparativo específico entre as
metas propostas e os resultados alcançados através do PROJETO/PROGRAMA,
demonstrando igualmente os indicadores de desempenho e qualidade;
VII - observar, quando da contratação de serviços, realização de obras ou
aquisição de bens vinculados à execução do PROGRAMA/PROJETO, cotação
prévia de preços no mercado, bem assim, os princípios da impessoalidade,
moralidade, legalidade, publicidade e eficiência;
1-
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VIII— observar, na seleção e contratação da mão de obra necessária à execução do
PROGRAMA/PROJETO, os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade,
publicidade e eficiência:
IX - restituir ao CONCEDENTE, no prazo estabelecido para a apresentação da
Prestação de Contas, eventual saldo de recursos, juntamente com eventuais
rendimentos auferidos com a respectiva aplicação financeira;
X - em caso de inexecução do PROGRAMA/PROJETO, e/ou não apresentação de
Prestação de Contas, e/ou utilização de recursos sem observância da finalidade
estabelecida restituir ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias contado da formal notificação para tanto, os valores que lhe tenham sido
alcançados, atualizados monetariamente consoante a variação do IPCA-E/FGV (
índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, da Fundação Getúlio Vargas), e
acrescidos de juros de mora de 1 (um) por cento ao mês, contados desde a data
do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a
Fazenda Pública;
XI - permitir livre acesso de servidores do CONCEDENTE e do respectivo
Setor de Controle Interno, bem como do Tribunal de Contas do Estado, quando em
missão fiscalizatória, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com este ajuste;
XIII - movimentar os recursos aportados a este ajuste, em conta bancária específica;
XIV — divulgar mensalmente em seu sítio na rede mundial de computadores
(Internet), os demonstrativos das transferências realizadas pelo CONCEDENTE,
com a respectiva Prestação de Contas;
XV — divulgar semestralmente em seu sítio na rede mundial de computadores
(internet), consulta ao extrato deste TERMO DE FOMENTO contemplando, pelo
menos, respectivos objeto. finalidade, detalhamento da aplicação dos recursos e
correspondente prestação de contas, comparativo específico das metas propostas
com os resultados alcançados, e indicadores de desempenho de qualidade e
produtividade;
XVI - arcar. isoladamente, com todas as obrigações diretas e indiretas, civis,
tributárias, comerciais, trabalhistas. previdenciárias. fundiárias, acidentárias,
autorais e assistenciais. diretas, solidárias ou subsidiarias decorrentes de
atividades, ações ou omissões perpetradas em razão desta parceria, desde logo
assegurando direito regressivo ao CONCEDENTE, por tudo o que acaso seja
judicialmente forçado a despender relativamente as mesmas, incluindo honorários
advocatícios e periciais, e custos processuais de qualquer natureza:
XVII - adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste TERMO
DE FOMENTO. e ao saneamento de eventuais problemas apontados pelo
CONCEDENTE ou pela fiscalização da parceria;
XVIII — executar as etapas/fases do PROGRAMA/PROJETO, observando fielmente
os prazos previstos no Crono grama Físico-Financeiro:
XIX — disponibilizar a contrapartida a que se tiver proposto no Plano de Trabalho,
consoante nele declinado;
XX — arcar, isoladamente, com a reparação de todos os prejuízos causados ao
CONCEDENTE e/ou à terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa
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dos respectivos agentes, empregados, prepostos e/ou contratados, desde logo
assegurando direito regressivo ao CONCEDENTE, por tudo o que acaso seja
judicialmente forçado a despender relativamente as mesmas, incluindo honorários
advocatícios e periciais, e custos processuais de qualquer natureza;
XXI — manter, ao longo de todo o ajuste, as condições que viabilizaram a respectiva
concretização.
§ 10 Os encargos decorrentes da mora e/ou inadimplência da PROPONENTE,
relativamente a qualquer das respectivas obrigações, não poderá onerar o objeto do
TERMO DE FOMENTO.
§ 2°. 0 CONCEDENTE poderá solicitar que a PROPONENTE the apresente, a
qualquer tempo, prestação de contas extraordinária dos repasses financeiros
correspondentes à execução deste TERMO DE FOMENTO.
CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA
CONTRAPARTIDA E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Os recursos financeiros necessários à execução do PROJETO objeto deste
TERMO DE FOMENTO totalizam R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)
conforme a seguinte discriminação:
I - Os recursos mensais a serem repassados pelo CONCEDENTE, durante o
prazo de vigência do TERMO DE FOMENTO. totalizam a quantia de R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais), a serem alcançados em 10 (dez) parcelas
mensais de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) cada, mais uma parcela de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Festival de corais, conforme plano de
trabalho, anexo a este termo, e correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias relativamente ao Exercício de 2022:
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: Departamento de Culture
Atividade: 1104
Dotação 651281 — 3.3.3.50.43.08.00.00.00 —Instituição de caráter cultural
Fonte do Recurso: 01 - Livre
11 — Conforme o Plano de Trabalho que se constitui em parte indissociável deste
instrumento, não haverá aporte de recursos financeiros a título de contrapartida
pela PROPONENTE.
Acaso ultrapassado este Exercício financeiro, as despesas relativas aos
suosequentes correrao por conta cas aotaçoes orçamentanas
respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício; e, quando se
tratar de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro,
deverão ser indicados os recursos consignados no Plano Plurianual autorizando
o montante a ser despendido.
§ 1°.

tXel-GIGiOS
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§ 2°. Os créditos - e correspondentes números de empenhos - a serem
transferidos serão registrados por Termo Aditivo ou apostilamento, podendo a
celebração do primeiro ser dispensada havendo a comprovação de que a despesa
que ultrapassar o exercício financeiro encontra-se prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e no Plano Plurianual.
§ 3°
A quantia destinada a cobertura do exercício subsequente, se decorridos
mais de doze meses da data da aceitação do Plano de Trabalho da PROPONENTE
pelo CONCEDENTE, será reajustada pela variação do IPCA-E/FGV ( Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial, da Fundação Getúlio Vargas).
§ 4° - A inadimplência da administração pública municipal não transfere à
organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações
vinculadas à parceria com recursos próprios.
§ 5° - A inadimplência da organização da sociedade civil, em decorrência de atrasos
na liberação de repasses relacionados à parceria, não acarreta restrições à liberação
de parcelas subsequentes.
§ 6° - O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o
CONCEDENTE, e, tampouco, responsabilidade solidária ou subsidiária por qualquer
valor e/ou encargo devido pela PROPONENTE à qualquer empregado e/ou
contratado para atender aos objetivos desta parceria.'
CLÁUSULA SEXTA - DOS REPASSES FINANCEIROS DOS RECURSOS
Os recursos do CONCEDENTE destinados à execução deste TERMO DE
FOMENTO serão realizados na forma da legislação financeira e de acordo
com o Crono grama de Desembolso constante do Plano de Trabalho, a crédito
de conta corrente específica aberta pela PROPONENTE em seu nome, em
instituição financeira oficial, a qual ficará vinculada a este ajuste.
§ 1°. Fica vedado o saque de valores, a realização de despesas ou qualquer
aplicação financeira que não se refira ao estrito cumprimento do objeto deste
TERMO DE FOMENTO, caracterizando, se ocorrer, desvio de finalidade.
§ 2°. Serão glosadas pelo CONCEDENTE as despesas realizadas em data
anterior ou posterior à vigência deste TERMO DE FOMENTO, salvo quando o fato
gerador tenha ocorrido durante a respectiva vigência do instrumento, e haja
prévia autorização do CONCEDENTE para tanto.
§ 3°. Os repasses financeiros do CONCEDENTE à PROPONENTE serão retidos
até o saneamento das seguintes eventuais irregularidades pela mesma:
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a) não comprovação da boa e regular aplicação de parcela anteriormente
recebida conta deste ajuste;
b) verificação de desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
c) atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas;
d) práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública
nas contratações realizadas:
e) inadimplemento de condições básicas deste ajuste.
§ 4°. Ocorrendo irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo
CONCEDENTE, a PROPONENTE será notificada para proceder ao saneamento
devido, tendo para tanto o prazo máximo de 30 (trinta) dias, se outro menor não for
estipulado, sob pena de rescisão deste ajuste e instauração de Tomada de Contas
Especial do responsável.
§ 5°. Os saldos do recursos repassados pelo CONCEDENTE, enquanto não
aplicados nas respectivas finalidades, deverão ser aplicados, obrigatoriamente:
a) em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias;
b) em fundo de aplicação financeira de cudo prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida publica, quando a utilização dos recursos
dever ocorrer se em prazos menores do que 30 (trinta) dias.
§ 6°. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão
obrigatoriamente computadas a crédito do TERMO DE FOMENTO e aplicadas
exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar quanto as mesmas
demonstrativo específico nas prestações de contas do ajuste.
§ 7°. Os saldos financeiros, inclusive os provenientes das receitas obtidas com
aplicações financeiras, deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias contado da extinção deste ajuste, seja por
implemento do respectivo termo, seja por denúncia ou rescisão, sob pena de
imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.
§ 8°. Em havendo aditivos a este instrumento, que impliquem em majoração dos
recursos ao mesmo aportados, será indicada a respectiva origem, e o número do
empenho necessário à respectiva garantia.
§ 9°. Caso haja necessidade de redução das despesas do CONCEDENTE, os
quantitativo objeto deste ajuste poderão ser reduzidos até a etapa que apresente
funcionalidade, sem qualquer direito indenizatório à PROPONENTE e/ou a qualquer
envolvido no Projeto.
CLÁUSULA SÉTIMA: - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:
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I - remuneração da equipe encarregada da execução do PLANO DE TRABALHO,
inclusive de pessoal próprio da PROPONENTE durante a vigência da parceria,
compreendendo ainda as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e
trabalhistas;
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que
a execução do objeto da parceria assim o exija;
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em
relação ao valor total da parceria; e
IV - aquisição de equipamentos e de materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e de serviços de adequação de espaço físico, desde que
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
§ 1°.

As despesas de pessoal a que se refere o caput desta cláusula deverão:

a) corresponder às atividades previstas e aprovadas no Programa de Trabalho;
b) corresponder à qualificação técnica para a execução da função a ser
desempenhada;
c) ser compatíveis com o valor de Mercado nesta Municipalidade;
d) ser proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria.
§ 2°. A PROPONENTE deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de
maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho
vinculada à execução do objeto deste TERMO DE FOMENTO.
§ 3°. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
§ 4°. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, ressalvada demonstração
da impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, quando
então poderá ser admitida a realização de pagamentos em espécie.
CLÁUSULA OITAVA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO, E DA
FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
Este TERMO DE FOMENTO devera ser executado pelos partícipes com estrita
observância das respectivas cláusulas e da legislação aplicável, sem prejuízo do
atendimento das eventuais exigências complementares dos órgãos de controle
interno e externo.
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§ V. As atividades de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da
execução das atividades decorrentes deste TERMO DE FOMENTO serão
realizadas pelos órgãos competentes, de forma permanente. até a data de
conclusão do seu objeto ou da sua extinção, e abrangerão os aspectos de
gestão que impactem o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho.

§ 2°. Caberá à PROPONENTE garantir integral acesso a documentos e
informações relativas ao desenvolvimento das respectivas atividades.

§ 3°. A execução das atividades objeto deste TERMO DE FOMENTO será
monitorada pela Secretaria de Educação e Cultura, que verificará a fidelidade
aos objetivos do ajuste, ao cumprimento físico-financeiro de execução, ao
alcance das metas, e à execução orçamentária, devendo, caso constate algum
desvio, emitir relatório para deliberação, pelo CONCEDENTE, quanto a
continuidade ou não do ajuste, e proporá as medidas administrativas cabíveis.
§ 4°. No exercício da função de monitoramento da execução do TERMO DE
FOMENTO, a Secretaria ao qual o mesmo se vincula poderá determinar à
fiscalização do ajuste, entre outras medidas, a realização de diligências em campo, a
vistoria de locais de execução do PROGRAMA/PROJETO, e a prestação de
esclarecimentos.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE TERMO DE FOMENTO
A atividade de fiscalização e acompanhamento direto da parceria concretizada
neste instrumento, será realizada pelo GESTOR DA PARCERIA designado para o
caso, a servidora RAONI RODENBUSCH FORIANI, conforme a Portaria que instrui
o Expediente Administrativo ab initio referido, e ao qual caberá:
I - fiscalizar e gerenciar a fase de execução do TERMO DE FOMENTO.
responsabilizando-se pelas ações destinadas a que a respectiva execução física e
financeira ocorra conforme metas, prazos e recursos previstos no Plano de
Trabalho aprovado pelo CONCEDENTE, sendo sua atribuição a prévia manifestação
técnica acerca da possibilidade da transferência dos recursos financeiros
relativos a cada parcela. de acordo com o Crono grama Físico-Financeiro de
Execução, e o cumprimento do objeto:
II - adotar todas as medidas necessárias à fiel execução do TERMO DE
FOMENTO. e alertar seus superiores e a COMISSÃO DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO, em tempo hábil para as devidas providências, caso execução não
esteja ocorrer como devido;
Ill - gerenciar a fase de Prestação de Contas da parceria, e elaborar parecer
técnico quanto à mesma, respeitando prazos e normas definidos pela legislação
vigente, e por este instrumento;

,;(7."
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IV - responder. sempre que necessário, às diligências solicitadas pelo
CONCEDENTE. e/ou pelos órgãos de controle interno e externo, e/ou pela
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO;
V - manter atualizados todos os sistemas pertinentes ao TERMO DE
FOMENTO, ou providenciar para que tal atualização ocorra, especialmente no que
refere aos lançamentos relativos ao cadastramento, execução e encerramento;
VI - exercer outras atividades correlatas ao acompanhamento da execução do
TERMO DE FOMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FíSICOFINANCEIRA DO TERMO DE FOMENTO
Como instrumento de monitoramento, acompanhamento e fiscalização de cada
período/etapa do TERMO DE FOMENTO a PROPONENTE deverá manter
atualizadas todas as informações referentes a sua execução, de sorte que o
CONCEDENTE possa. ao seu término, ou a qualquer momento que tal entender
necessário, extrair os relatórios pertinentes, para a comprovação da adequação
da execução físico-financeira.
§ 1°. A execução do TERMO DE FOMENTO deverá ser objeto de exames
conclusivos e circunstanciados pela COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO, que verificará se houve o cumprimento das metas, conforme o
Relatório de Execução Físico-Financeira do TERMO DE FOMENTO, apresentado
pelo GESTOR da Parceria.
§ 2°. 0 reconhecimento do cumprimento das metas pela COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO é condição para a realização de qualquer
transferência financeira pelo CONCEDENTE à PROPONENTE.
§ 3°. Não logrado pela PROPONENTE, conforme reconhecido pela COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, o cumprimento das metas devidas, sem que
para tanto tenha a mesma contribuído com dolo ou culpa, poderão as ditas metas
serem revistas e reduzidas, com correspondente revisão e redução dos recursos
originalmente estimados como necessários ao caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A PROPONENTE deverá apresentar semestralmente ao CONCEDENTE a
Prestação de Contas da aplicação dos recursos decorrentes de repasses
financeiros recebidos, em formato contábil, acompanhada de toda a documentação
que amparar os lançamentos contábeis empreendidos.
§ 1°.

A prestação de contas da PROPONENTE deverá conter:
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a) Relatório de Execução do Objeto. assinado pelo representante legal da
PROPONENTE, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir
do crono grama físico, com respectivo material comprobatório tais como lista de
presença. fotos, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual cumprimento parcial
ser devidamente justificado:
b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo representante legal e pelo
contador responsável, contendo a relação das despesas e receitas efetivamente
realizadas e. quando houver, a relação de bens adquiridos, produzidos ou
transformados, assim como comprovante do saldo da conta bancária específica;
C) cópia das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do
documento, valor, dados da PROPONENTE e número do instrumento da parceria.
§ 2°. 0 CONCEDENTE poderá exigir a apresentação de outros documentos além
dos apresentados pela PROPONENTE, relativamente a aplicação feita dos recursos
recebidos, e/ou notificar a PROPONENTE para a apresentação de esclarecimentos
necessários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 3°. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram serão lançadas no
sítio do CONCEDENTE na "Internet", permitindo a visualização por qualquer
interessado.
§ 4° - A PROPONENTE deverá manter em seu arquivo os documentos originais que
compõem a prestação de contas, durante o prazo de dez anos, contado do dia útil
subsequente ao da respectiva apresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ANÁLISE DAS CONTAS
A análise das contas consistirá no exame do cumprimento do crono grama físicofinanceiro, mediante a cotação da execução do objeto e das despesas constantes na
relação de pagamentos, com o previsto no PLANO DE TRABALHO, priorizando-se o
controle dos resultados, com base nos indicadores quantitativos e qualitativos
previstos no PLANO DE TRABALHO
§ 1°. 0 GESTOR da parceria deverá emitir PARECER TÉCNICO quanto a análise
da prestação de contas, o qual também será disponibilizado no sítio oficial da
Municipalidade na -Internet", para que a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO emita manifestação conclusiva sobre a aprovação, ou não, das contas
pelo CONCEDENTE.
§ 2°. A manifestação conclusiva da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO sobre a prestação de contas, da qual será dada ciência à
PROPONENTE, deverá:
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a) aprovar a prestação de contas;
b) aprovar a prestação de contas com ressalvas:
c) rejeitar a prestação de contas.
§ 3°. A hipótese de aprovação com ressalvas poderá ocorrer quando a
PROPONENTE tenha atingido as metas e resultados, mas incorrido em
impropriedades ou faltas de natureza formal no cumprimento da legislação vigente,
da qual não resulte dano ao Erário.
§ 4°. A hipótese de rejeição da prestação de contas poderá ocorrer quando
comprovada:
a) omissão no dever de prestar contas:
b) prática de atos ilícitos na gestão da parceria;
C) desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos para o cumprimento do
objeto da parceria:
d) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no PLANO DE
TRABALHO:
e) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
O desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§ 5°. Das manifestação conclusiva da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO caberá, com efeito suspensivo, pedido de reconsideração da
PROPONENTE. no prazo de 10 (dez) dias, pedido este que será encaminhado à
Prefeita Municipal para deliberação final em 30 (trinta) dias, caso não seja
reconsiderada a decisão atacada, em 5 (cinco) dias, pelo mencionado Cole giado.
§ 6°. Quando a prestação de contas for rejeitada, a PROPONENTE, além do
pedido de reconsideração de que trata o parágrafo anterior, poderá:
a) solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação específica;
b) requerer a substituição do ressarcimento ao Erário por ações compensatórias de
interesse público;
c) apresentar as contas no prazo máximo de até 30 (trinta dias), se a rejeição tiver
se dado por omissão justificada do dever de prestar contas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades pelo atraso na entrega.
§ 7°. A aquiescência do CONCEDENTE à uma das solicitações de que trata o
parágrafo anterior, e o início do adimplemento do débito ou das ações nos termos
pactuados, reabilita temporariamente a PROPONENTE nas hipóteses de suspensão
temporana e de declara çao de inidoneidade, devendo ser liberada para a celebração
de novas parcerias e contratos com a administração pública municipal.
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§ 8°. lnadimplida qualquer das obrigações assumidas na forma do parágrafo
anterior, será revogada a reabilitação, sem prejuízo das demais medidas aplicáveis
para a recuperação do débito restante.
§ 9°. Caso haja aquiescência do CONCEDENTE a apresentação das contas,
conforme estabelecido na alínea
do parágrafo 6° desta Cláusula, ou haja
recolhimento integral do débito apurado após a rejeição das contas, e antes do
encaminhamento da tomada de contas especial ao TCE, o CONCEDENTE:
a - se aprovada a prestação de contas apresentada, ou comprovado o recolhimento
integral do débito:
a.a) dará conhecimento do fato ao TCE. em forma de anexo, quando da tomada ou
da prestação de contas anual do órgão ou da entidade pública;
a.b) cancelará a sanção aplicada à PROPONENTE;
a.c) solicitará ao TCE a exclusão da PROPONENTE das relações de
suspensos/impedidos de contratar com a administração pública;
b - quando rejeitada a prestação de contas apresentada. ou não comprovado o
recolhimento integral do débito, o CONCEDENTE:
b.a) prosseguirá com a Tomada de Contas Especial, sob esse novo fundamento;
b.b) manterá o impedimento/suspensão da PROPONENTE;
b.c) aplicará a sanção cabível à PROPONENTE.
§ 10. 0 CONCEDENTE apreciará a prestação de contas a que se refere o
parágrafo anterior, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de seu
recebimento, ou, do cumprimento de diligência determinada, prazo este prorrogável
justificadamente por igual período.
§ 11. O transcurso do prazo definido § 10 desta Cláusula, sem que as contas
tenham sido apreciadas não inviabiliza tal apreciação, nem impede a adoção de
medidas saneadoras, punitivas. ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido
causados aos cofres públicos;
§ 12. Não constatado pelo CONCEDENTE qualquer dolo da PROPONENTE, e/ou
dos respectivos representantes legais, sem prejuízo da atualização monetária, não
incidirão juros mora tórios sobre eventuais débitos da mesma para com o Erário
Municipal, relativamente ao período entre o final do prazo referido neste parágrafo e
a data em que foi ultimada a apreciação pelo CONCEDENTE,
§ 13. Constatada irregularidade ou omissão, será concedido o prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, prorro gavel, no máximo, por igual período, se dentro do
prazo que o CONCEDENTE possui para analisar e decidir sobre a prestação de
contas para a PROPONENTE sanar a irregularidade ou desde logo cumprir a
obrigação.

44,
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§ /4. Transcorrido in albis o prazo para o saneamento da irregularidade ou da
omissão, o CONCEDENTE determinará a apuração dos fatos, a identificação dos
responsáveis, a quantificação do dano, e a obtenção do ressarcimento devido, e,
solicitará ao TCE/RS, a instauração de Tomada de Contas Especial contra o
responsável legal pela PROPONENTE, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
que serão concomitantemente impostas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS SANÇÕES
Poderão ser impostas pelo CONCEDENTE à PROPONENTE as sanções de:
I - advertência, quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da
sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade
mais grave.
II - suspensão temporária, impedindo a PROPONENTE de participar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da
administração pública municipal por até dois anos, nos casos em que forem
verificadas irregularidades na celebração. execução ou prestação de contas da
Parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando a
natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para o
CONCEDENTE,III - declaração de inidoneidade, impedindo a PROPONENTE de participar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de
todas as esferas de governo, pelo prazo mínimo de dois anos, até que seja
promovida a reabilitação perante o CONCEDENTE, pelo ressarcimento de todos os
prejuízos causados.
§ 1 0 . Da decisão administrativa que aplicar sanções caberá recurso administrativo
com efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência formal da
decisão.
§ 2°. Negado provimento ao recurso, e mantida a sanção imposta, serão
registradas no sítio oficial da Municipalidade na -Internet", para o conhecimento
público, as causas de ressalvas ou de rejeição da prestação de contas, e as
punições impostas.

§ 30. A imposição das sanções de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade. serão concomitantemente informadas ao Tribunal de Contas do
esta cio.
§ 4°. Juntamente com o recurso da decisão administrativa que impuser sanções, a
PROPONENTE poderá:
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a) solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação específica;
b) apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada.
§ 6°. A autorização do CONCEDENTE, e o início do adimplemento do débito
reabilita temporariamente a PROPONENTE nas hipóteses de suspensão temporária
e de declaração de inidoneidade, implicando na respectiva liberação para a
celebração de novas parcerias e contratos com a administração pública municipal.
§ 7°. No caso de inadimplemento das obrigações, ficará revogada a reabilitação,
sem prejuízo das demais medidas aplicáveis para a recuperação do débito restante.
§ 8°. Caso seja apresentada a prestação de contas, ou procedido o recolhimento
integral do débito apurado como prejuízo ao Erário após a rejeição das contas e
antes do encaminhamento do pedido de Tomada de Contas Especial do
responsável, ao Tribunal de Contas do Estado, o órgão ou a entidade pública
deverá:
a - quando aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral
do débito:
a.a) dar conhecimento do fato ao TCE/RS;
a.b) cancelara sanção aplicada à PROPONENTE:
a.c) solicitarão TCE/RS a exclusão da PROPONENTE das relações de
suspensos/impedidos de contratar com a administração pública;
b - quando rejeitada a prestação de contas ou não comprovado o recolhimento
integral do débito:
b.a) solicitar ao TCE/RS o prosseguimento da Tomada de Contas Especial, sob esse
novo fundamento;
b.b) manter o impedimento/suspensão da PROPONENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Será instaurada a Tomada de Contas Especial do responsável nos seguintes casos:
a) não for apresentada prestação de contas:
b) não for aprovada a prestação de contas em decorrência de:
b.a) inexecução total do objeto pactuado;
b.b) atingimento apenas parcial dos objetivos avençados:
b.c) desvio de finalidade:
b.d) impugnação de despesas;
b.e) não cumprimento dos recursos da contrapartida;
D.0 nao apiicaçao de rendimentos de aplicações financeiras no Objeto
pactuado;
c) for praticado qualquer ato/omissão do qual resulte prejuízo ao Erário.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS BENS REMANESCENTES
Todos os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com
recursos deste TERMO DE FOMENTO, após a sua conclusão ou extinção, deverão
ser formalmente transferidos ao CONCEDENTE pela PROPONENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: - DAS VEDAÇÕES
É especialmente vedado à PROPONENTE:
I - utilizar os recursos PÚBLICOS com finalidade diversa da estabelecida no
Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência:
II — realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de
gerência ou similar;
Ill — realizar pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou
qualquer espécie de remuneração adicional para servidor que pertença ao
respectivo Quadro Funcional, ou seja vinculado à órgãos ou
entidades das
Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;
IV — realizar despesas em data anterior à vigência do TERMO DE
FOMENTO, quando então serão glosadas pelo CONCEDENTE:
✓ - realizar despesas em data posterior à vigência do TERMO DE FOMENTO,
salvo quando o respectivo fato gerador tenha ocorrido anteriormente, e haja
autorização expressa do CONCEDENTE:
VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora
dos prazos devidos;
VII - realizar despesas com publicidade, salvo as que atendam
cumulativamente às seguintes exigências:
sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social;
a)
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
b)
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos:
constem claramente no Plano de Trabalho;
c)
tenham caráter acessório ao objeto principal do TERMO DE
d)
FOMENTO.
VIII - ter como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou de entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação
aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IX — ser punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a
penalidade e enquanto não houver o ressarcimento do dano ao Erário:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública:
1..)) deciaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraç à' 'o Pública;
X- ter contas de alguma parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de
Contas de qualquer esfera da Fedetação, em decisão irrecorrível, nos últimos oito
anos;
XI -ter entre seus dirigentes pessoa:
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tal
a)cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação. em decisão irrecorrível,
nos últimos oito anos:
b) tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou de função de confiança, enquanto durar a inabilitação não
houver ressarcimento ao Erário:
c) tenha sido considerada responsável por ato de improbidade administrativa,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e Ill do art. 12 da Lei
Federal no 8.429, de 2 de junho de 1992.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DA PARCERIA
A parceria de que trata este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindida a
qualquer tempo pelos partícipes. com o prazo mínimo de publicidade e formalização
da intenção não inferior a 60 (sessenta) dias, permanecendo ambos responsáveis
por todas as obrigações assumidas durante o período da de vigência da parceria.
§ 1°. Constitui motivo justificado para a rescisão da parceria, o descumprimento
de quaisquer das condições estabelecidas neste instrumento, ou das normas
estabelecidas para o caso na legislação vigente, especialmente nos casos em que a
PROPONENTE:
a) no curso desta parceria, tenha sido declarada omissa no dever de prestar contas
de parceria anteriormente celebrada com uma das três esferas de governo, inclusive
com a administração indireta;
b) indicar como dirigente, durante a vigência desta parceria, agente público de
Órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, o
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau;
c) ter julgadas irregulares prestações de contas dos últimos 5 (cinco) anos, pela
Administração Pública direta e indireta, federal, estadual ou municipal, no curso
desta parceria;
d) não ter sanado em tempo hábil as irregularidades que motivaram a rejeição de
contas, e/ou não ter quitado os débitos que the foram eventualmente imputados, ou
for reconsiderada ou revista pela Administração Pública direta e indireta, federal,
estadual ou municipal. no curso desta parceria, decisão que tenha julgado suas
contas regulares;
e) receber, durante a vigência desta parceria, punição de suspensão de participar
em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, e ou ter sido
declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;
t) tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos:
g) tenha entre seus dirigentes pessoa julgada responsável por falta grave e
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, en uanto
durar a inabilitação:
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h) tenha dirigentes suspensos dos direitos políticos de três a dez anos, conforme o
caso, e proibidos de contratar com o Poder Público e/ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três a dez anos,
conforme o caso.
§ 2°. A parceria poderá ser também extinta pela vontade das partes, ou pela
superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente
impossível o cumprimento das obrigações estabelecidas.
§ 3°. No caso de rescisão justificada, caberá ao interessado indicar
o
inadimplemento cometido, e notificar formal e expressamente a outra parte para
apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias subsequente a notificação.
§ 4°. Não reconsiderada a intenção resilitória ante a defesa apresentada, deverá
haver comunicação formal quanto a tal decisão, a ser proferida no prazo de 10 (dez)
dias contado da apresentação da defesa; ou, lavrado pertinente TERMO DE
RESCISÃO pelas partes, ou ainda, expedido ATO REVOCATÓRIO DA PARCERIA
pelo CONCEDENTE, em sendo o interessado na rescisão, e a PROPONENTE se
recuse a firmar o TERMO DE RESCISÃO, em qualquer caso, com detalhamento
dos motivos e consequências decorrentes da rescisão do ajuste, além dos
respectivos fundamentos jurídicos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES DA
PUBLICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO E DO CONTROLE DO TERMO DE
FOMENTO
Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como
regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo ou remetidas por
correspondência eletrônica.
Parágrafo único: As reuniões entre os representantes credenciados pelos
partícipes, bem como dos colegiados envolvidos no caso, serão registradas em atas
ou relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Estância Velha/RS para dirimir qualquer litígio
decorrente desta parceria que não logre ser solvido administrativamente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS PUBLICAÇÕES
As publicações relativas ao ajuste em pauta serão realizadas no átrio do Centro
ACII111111S1la1IVO CIO UUNULL)LAITE, e no respectivo portal na Internet.
CLÁUSULA VIGÉSIMA — DOS ANEXOS
Se constitui em anexo deste Instrumento, como se nele transcrito estivesse, o
Expediente Administrativo contemplando a documentação qualificadora da
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PROPONENTE e declarações necessárias nos termos da Lei Federal n°
13.019/2014 e alterações subsequentes, o Plano de Trabalho apresentado pela
PROPONENTE, pertinente Parecer Técnico quanto ao mesmo, as informações da
Secretaria da Fazenda quanto a capacidade financeira do CONCEDENTE de arcar
com os respectivos encargos, o Parecer Jurídico quanto ao caso, e a autorização da
Sr. Prefeito Municipal ao ajuste.
Parágrafo único. Eventuais documentos acaso ainda não providenciados, deverão
instruir o Expediente Administrativo referido no ca put desta Cláusula, até a data da
liberação de qualquer valor para a PROPONENTE, pelo CONCEDENTE.
Por estarem assim justos e acertados firmam este instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ante testemunhas, para que dele resultem os efeitos jurídicos
necessários.

Estância Velha/RS, 01 de abril de 2022.

MUNICÍPIO ÇIE ESTÂNCIA VELHA
DIEGO VILLIAN FRANCISCO
Prefeito Municipal

"

SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO DE ESTÂNCIA VELHA/RS
RUI STRASSBURGER
Presidente da instituição

/ -p
RAONI RODENBUSCH FOR/AN!
FISCAL DA PARCERIA

rfdi•c/17 003 /20,2,2
JI
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
ANO:
ÓRGÃO:

2022

6290

SOLICITAÇÃO N 2:

SEMEC

VERBA:

SETOR

DEP CULTURA

DATA:

01.04.2022

) SOLICITO PROVIDENCIAS PARA: Adquirir os materiais abaixo descritos destinados à:

O DE COLABORAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO PROJETO DENOMINADO "VALORIZANDO A CULTURA
TRADIÇÃO DO CANTO CORAL" NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA. LEI 13019/2014E DECRETO
MUNICIPAL 031/2017.
f,

Destinados à:
Motivo:
.ffir .,ir .ar .ar ,a, .,1r..••

,

i

-Or .IF II.1•' Or A

,W III
, IF .dr I, Ir. AI di

1,.•Ál

AI .ilI •Or ..dMI ar

R$ 49.000,00

VALOR TOTAL:

a0

--------4esponsável

PROTOCOLO E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2 :

_____-----

DATA:
VALORES:

PRINCIPAIS PROPOSTAS
1) CORAL CANTO UNIÃO

R$ 49.000,00

2)
3)
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Rubrica Orçamentária N2
Data: , /7," LI ( L<•:,

5,1 Z, 4
,t/

z_
Depart a

t

de Contabilidade

PARA: SECRETARIA DA FAZENDA
Data:
Assunto: Viabilidade Orçamentária/Financeira

( ) Autorizo
Data:
Secretaria da Faz

da

PARECER DO DEPARTAMENTO JURÍDICO:
Parecer sobre a Licitação:
Data:
Responsável Jurídico (PROGEM)
DESPACHO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

Sr.(a) Pr feito(a) Municipal
CRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Secretaria de Administração
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PROJETO/PLANO DE TRABALHO

Termo de Colaboração para a celebração do
projeto denominado "VALORIZANDO A
CULTURA E A TRADIÇÃO DO CANTO
CORAL" no Município de Estancia Velha/RS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
LEI N° 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
(art. 2° VIII — art. 22 — art. 31, 32, 33, 34 e 35)
DECRETO MUNICIPAL DE N° 031/2017

PROJETO DO CORAL UNIÃO
VALORIZANDO A CULTURA E A TRADIÇÃO DO CANTO CORAL
\ ?R?TOCO
N

0 ERAL ;

22 FEV. 2022
4
l4'PEIRR MUNICIPAL DEE.00"

1-DADOS CADASTRAIS
Nome da instituição: Sociedade de Canto União de Estância Velha
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 63
Bairro: Centro
CEP: 93600-510
Telefone: 51-3561-1797
E-mail: sociedadescu@terra.com.br
CNPJ: 90.832.973/0001-80
Inscrição Municipal: isenta

Representante Legal: Rui Strassburger (presidente da Sociedade de Canto União)
CPF: 49254081000

RG: 1031772501

Telefone: 51-981641476

E-mail: fruteiradorui@hotmail com

Responsável pela execução do projeto: Andreas Henrique Hansen Mentz (presidente do
Coral União)
CPF: 029.006.720-07

RG: 1100718236

Telefone: 51-999721051

Email: andreas.h.h.mentz@gmail.com

II- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título: VALORIZANDO A CULTURA E A TRADIÇÃO DO CANTO CORAL
Período de execução: 10 meses.
Apresentação do projeto: Realizar ensaios VIRTUAIS e/ou PRESENCIAIS semanais
durante 40 semanas, realizando apresentações e promoções no município, estado e
país, divulgando e difundindo a cultura do canto coral do nosso município.

III- APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO CORAL
A Sociedade de Canto União de Estância Velha, fundada em 10 de julho de 1894, é
uma entidade jurídica, de duração indeterminada, sem fins lucrativos, composta de
número ilimitado de sócios, sem distinção de nacionalidade, culto, sexo e cor com sede
e foro na cidade de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Presidente
Vargas, 63, e que se rege por estatuto próprio, regulamentos, regimentos internos,
resoluções e instruções editadas pelos órgãos da entidade.
O Coral União foi criado em 1894 por descentes de imigrantes alemães no vale do Rio
dos Sinos. Este coral, um dos coros mais antigos do Brasil, que possui 127 anos de
atividades ininterruptas, deu origem à Sociedade de Canto União de Estância Velha, um
clube que se mantém vivo e em plena atividade e que até hoje preserva a cultura do
Canto Coral como um patrimônio em sua comunidade, de um valor inestimável. No ano
de 2017, por decreto municipal, o Coral União foi declarado um patrimônio histórico,
cultural e imaterial do município de Estância Velha. Desde 2017, está sob a presidência
de Andreas Henrique Hansen Mentz e tem como Maestro, Martin Altevogt, que conta
com mais 20 anos de experiência em canto coral. Para embasar a sua atuação
profissional, apresenta diploma em Regência Coral pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e participa continuamente de diversos cursos de formação na área da
música.
IV- OBJETIVOS
Entre os principais objetivos do Coral União, destacamos:
- promover o intercâmbio cultural com a comunidade, outras instituições/escolas;
- divulgar o município de Estância Velha dentro e fora do país;
- preservar a construção histórica da imigração alemã no município;
- participar das festividades e incentivar o turismo em Estância Velha;
- motivar e captar novos cantores, através do seu trabalho.

V- JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O Coral União possui 24 integrantes voluntários, amantes do canto coral, a maioria do
município de Estância Velha, sócios da Sociedade de Canto União, os demais, de
cidades vizinhas, com algum vínculo com o nosso município. Os ensaios ocorrem
semanalmente, aos domingos, à noite. O repertório é eclético, incluindo música erudita,
popular, folclórica e sacra. O coral participa de eventos culturais no município, no país e
também internacionalmente. A captação de recursos faz-se necessária para a
manutenção e a ampliação das atividades do canto coral, para oportunizar participação

em diferentes eventos no município e fora dele, em especial para o pagamento do
regente do coral, também, para organizar o Festival Internacional de Corais ON-LINE em
parceria com a Prefeitura de Estância Velha. Através deste projeto, vimos solicitar a
concessão do valor de R$ 49.000,00 anual para um trabalho de parceria, conforme está
explicitado no Orçamento Base, no item VII.

VI- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ PLANEJAMENTOS
A seguir abordaremos quatro itens a serem observados durante o projeto como um todo:
1- Planejamento: é uma fase importante do nosso projeto porque nos permite
programar de forma antecipada todas as etapas, bem como prever as
providências a serem adotadas para a correta execução do mesmo. Sendo assim,
todas as nossas metas, os ensaios, as oficinas, as apresentações, as viagens, a
compilação da documentação comprobatória, bem como a prestação de contas
estarão devidamente previstas e programadas no tempo definido no projeto, de
acordo com as normas dadas e recursos financeiros disponíveis.

2- Ensaios/ Concertos Didáticos/ Concertos Solidários:
2.1. A realização de ensaios VIRTUAIS e/ou PRESENCIAIS é considerada
imprescindível, pois é o momento de estudo e aprimoramento artístico, cultural e
pessoal dos integrantes do coral, considerando que neste momento promove-se o
desenvolvimento das capacidades expressivas através do fazer musical, focando
o trabalho na formação vocal e na educação musical, numa perspectiva de
inclusão social e humanização das pessoas.
2.2. Os Concertos Didáticos têm o intuito de ampliar a participação do coral
junto às escolas de Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos no
município de Estância Velha. Almeja-se que, através deles, o público-alvo
(alunos) tenha uma noção de como se constitui a voz humana, que aprenda sobre
sua preparação e cuidados que devemos ter para cantar e que reconheça
algumas técnicas do canto coral.
2.3. Os Concertos Solidários acontecerão em hospitais, asilos, clubes, em
n2raups.... Eles deseiam proporcionar uma doação de tempo e de amor,
momentos de paz, de descontração, de lazer e cultura a todos os envolvidos,
coralistas e espectadores.
3- Apresentações: Nas apresentações oficiais em igrejas, no clube social da
Sociedade de Canto União, Festivais e vídeos (mosaicos) postados na Página do
Facebook do Coral ou da Prefeitura Municipal de Estância Velha, o coral terá a
oportunidade de mostrar o resultado do seu trabalho nos ensaios, ao executar

canções variadas, devidamente escolhidas e preparadas para este fim. O objetivo
principal é de emocionar, de encantar o público, mas também, o de incentivar o
ingresso de novos cantores no coral.
4- Monitoramento/ prestação de contas: Consideramos a prestação de contas
como necessária em qualquer projeto para registrar as atividades realizadas, para
apresentar os documentos comprobatórios, para avaliar se os objetivos e metas
estabelecidos foram atingidos, para verificar se o planejamento foi adequado, e
ainda, para readequar e reprogramar os aspectos a serem corrigidos no projeto.
Para compor a nossa prestação de contas, propomo-nos a catalogar convites
recebidos, fotos das apresentações, divulgar os eventos online, manter um
caderno de presenças dos ensaios e atualizar dados do Maestro, sempre que
necessário.

VII- ORÇAMENTO BASE PARA CONFECÇÃO DO PROJETO
VALOR ESTIMADO

ITEM

Unitário(R$)

Total(R$)

Recursos humanos- para os cargos de regente e técnico vocal

3.900,00

39.000,00

Festival Internacional de Coros (Coral União - 128 anos)

Valor de até

10.000,00

TOTAL

49.000,00

VIII- DESCRIÇÃO DAS METAS
META

ETAPA

ESPECIFICAÇÃO

INDICADOR

DURAÇÃO

FÍSICO
Unidade

Quanti

Início

Término

dade
1.Planeja

Fase de preparação

mento

Escolher e preparar materiais para
os

ensaios:

partituras,

semana

1

2022

2022

cópias,

estudo, teclado, arquivos no drive...
2.Ensaios

Oficiais

Realização dos ensaios

semana

40

2022

2022

3.1. Município

Em eventos (a combinar com a

dias

02

2022

2022

dias

02

2022

2022

da

dias

02

2022

2022

dias

02

2022

2022

01

2022

2022

Secretaria de Educação e Cultura)
3.Apresen

3.2.

Para Educação Básica, ou EJA

tações

Concertos Didáticos

(a combinar com a Secretaria de
Educação e Cultura)

3.3.

Hospitais,

Concertos Solidários

Terceira Idade

3.4.

Em Festivais de Coros, em igrejas,

Apresentações

oficiais

escolas,

Grupos

em teatros, no município, estado
e/ou país

3.5.

Produção

de

Coral Virtual

Q„-';

video
4.

4.1.Comprovantes

Das

apresentações:

Prestação

convites,

de contas

fotos,...
4.2.Avaliação

livro

de

da

mídia,

anual

01

presenças,

Aprovação da prestação de contas

anual

1° mês

10° mês

2022

2022
100 mês

01

pela diretoria
4.3.Entrega

dos

Prestação de contas

2022
mensal

documentos fiscais

10

10 mês

100 mês

2022

2022

Para a prestação do item 4.3.:
Documentos a serem apresentados para aferição do cumprimento das metas:
- Notas fiscais das despesas
- Entrega da clipagem da divulgação em mídias
- Cópia das assinaturas no livro, das presenças aos ensaios
- Convites e/ou fotografias das atividades realizadas
- Descrição das atividades realizadas, com as metodologias adotadas nos
ensaios e programações, como técnica vocal, naipes, grupo de vozes, ensaio
geral, canto coletivo, retiros...
IX- CONTRAPARTIDA
Em contrapartida o Coral União se compromete a:
1°- cumprir com as metas estabelecidas no que se refere às Apresentações Oficiais,
Concertos Didáticos e Solidários, patrocinar o transporte para as viagens, assumir
custos para os deslocamentos aos ensaios, pagar as despesas administrativas e parte
do valor da água e da luz, fornecer os materiais necessários, organizar o Evento Coral
em parceria com o Município. Os valores necessários para esse fim serão aportados
através das anuidades pagas pelos coralistas, bem como através de promoções, como
bingos e brechós;
2°- ceder graciosamente a utilização do Salão de Festas da Sociedade de Canto União à
Prefeitura Municipal de Estância Velha por cinco (5) vezes a partir do mês de março do
de 2022. A cedência não inclui a disponibilização de funcionários, higienistas para os
banheiros, nem os materiais necessários para os banheiros, água para chimarrão,
decoração, bem como o uso de equipamentos de som ou luz. A prefeitura deve
consultar a sociedade antecipadamente para evitar conflito de datas com eventos da
mesma.

X- CRONOGRAMA DE REPASSES MENSAIS EM REAIS
6° mês
5° mês
4° mês
3° mês
2° mês
1° mês
3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

7 mês

8° mês

9° mês

13.900,00 3.900,00 3.900,00

100 mês
3.900,00

REPASSE EXTRA DE ATÉ R$ 10.000,00
NO MÊS DE SETEMBRO — POR OCASIÃO DE EVENTO CORAL

Rui Strassburger, Presidente da Sociedade de Canto União.

Marco André Scheffel, Tesoureiro d ociedade de Canto União.

Estância Velha, 10 de fevereiro de 2022.
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PARECER TÉCNICO FRENTE AO
PLANO DE TRABALHO
APRESENTADO PELA SOCIEDADE
DE CANTO UNIÃO
PROJETO:
VALORIZANDO A CULTURA E A
TRADIÇÃO DO CANTO CORAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
LEI N° 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
(art. 2° VIII - art. 22- art. 31, 32, 33, 34 e 35)
DECRETO MUNICIPAL DE N° 031/2017

PREFEITURA DE

ESTÂNCIA VELHA
DIÁLOCO,TRABALHO E TRANSPARENCIA

2021 -2024

Estância Velha, 18 de fevereiro de 2022
De: Departamento de Cultura
Para: DEPLIC
Através desse parecer técnico, venho manifestar o interesse do Departamento de
Cultura, e a importância para toda a comunidade deste projeto. A Sociedade de Canto
União, possui um Coral que representa Estância Velhas a mais de 100 anos
ininterruptos, representando e incentivando a cultura do Canto Coral. Seu plano de
trabalho prevê inúmeras apresentações em escolas, festas, entre outras atividades do
município, todas com entrada gratuita para a comunidade.

De acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela Sociedade de Canto União de
Estância Velha, venho por meio deste aprova-lo. Plano de trabalho que consta
corretamente o objetivo da parceria, que beneficiará a cidade de Estância Velha e
cantores da cidade, fomentando assim o canto e a cultura. As metas e os projetos
apresentados estão de acordo com as ideias que o Departamento de Cultura trabalha
no município. Em anos anteriores esse projeto já vinha sendo muito bem executado,
por isso, a receita e as despesas continuam de acordo. A forma de execução das
atividades e projetos contemplam o interesse de difundirmos o Canto Coral em
Estância Velha, contemplando assim, todos os quesitos do Artigo 17 do Decreto
Municipal 031/2017.

Atenciosamente

Raoni Rodenbusch Forian
Diretor de Cultura

28/02/2022 11:53

Assunto:

Locamail :: Sociedade de Canto União de Estância Velha

Sociedade de Canto União de Estância Velha
Contratos - Município de Estância Velha/RS
<contratos@estanciavelha.rs.gov.br>

Para:

Espaço Cultural Estância Velha <cultura@educaev.com.br>

Cc:

Stefani Contabilidade <stefani@estanciavelha.rs.gov.br>

Data

28/02/2022 11:55

neb

Bom dia!
Considerando o protocolo da Sociedade de Canto União visando a apresentação de plano de trabalho para
formalização de Termo de Fomento para o ano de 2022.
Requeremos ao fiscal do termo de fomento anterior a informação se foi apresentada a prestação de contas do
projeto firmado anteriormente? E se já teve a apreciação por parte do fiscal?
Tais informações serão necessárias para o expediente de nova parceria seja tramitado.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webma il-seguro.com.briesta nciavel ha. rs.gov.br/?_task=m ail&_safe=0&_u id=7301&_m box=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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Estância Velha, 28 de fevereiro de 2022
De: Departamento de Cultura
Através desse parecer técnico, afirmo que as atividades desenvolvidas pelo Coral
União no ano de 2021, estão de acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de
Fomento, assim como os extratos bancários, notas fiscais e comprovantes de
pagamento, foram apresentados.

Atenciosamente

Raoni Rodenbusch Forian
Diretor de Cultura
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PARECER FINANCEIRO FRENTE
AO PLANO DE TRABALHO
APRESENTADO PELA SOCIEDADE
DE CANTO UNIÃO

PROJETO:
VALORIZANDO A CULTURA E A
TRADIÇÃO DO CANTO CORAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
LEI N° 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
(art. 2° VIII - art. 22- art. 31, 32, 33, 34 e 35)
DECRETO MUNICIPAL DE N° 031/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
'Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida!

À Secretaria da Fazenda, considerando o parecer
técnico da Secretaria de Educação e Cultura, opinando
voravelmente à realização de parceria com a
piedade de Canto União de Estância Velha, valor de
49.000,00 (quarenta e nove mil reais) a serem
,• alcançados em parcelas mensais de R$ 3.900,00 (três
mil e novecentos reais) cada, de março a dezembro
de 2022, e mais uma parcela de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), solicito parecer financeiro quanto ao
proposto.
Atenciosamente, em 10 de marçoo 40,2022.

TIAGO FERREIRA VARGAS
DEPA ATAMENTO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

•

10/03/2022 11:09

Locamail SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO - CORAL UNIÃO

Assunto:

SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO FRENTE AO PLANO DE
TRABALHO - CORAL UNIÃO

De

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos©estanciavelha.rs.gov.br>

Pare:

Gabriel Contabilidade <gabriel@estanciavelhass.gov.br>, Stefani
<stefani@estanciavelha.rs.gov.br>

Data

10/03/2022 11:10

• PARECER TÉCNICO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO CORAL UNIÃO - 2022.pdf (,-400 KB)
• PLANO DE TRABALHO CORAL UNIÃO - 2022.pdf (,.£342 KB)
SOLICITAÇÃO DE PARECER FINANCEIRO.pdf (-173 KB)
MODELO - PARECER FINACEIRO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO CORAL UNIÃO - 2022.docx (-152 KB)

Gabriel, solicito parecer financeiro frente ao Plano de Trabalho proposto pelo Canto União, em anexo segue
o de Trabalho, e o Parecer Técnico.
ambém encaminho urn modelo de parecer financeiro, peça meramente sugestiva.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-405Q - R: 2204

https://webmail-seguro.com.br/estanciavelha.re.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=7378&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
"Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida."

Nos moldes solicitados, apreciamos o Projeto apresentado pela
Sociedade de Canto União, e podemos exarar o seguinte parecer
financeiro.

a. Há adequação dos valores referidos no Plano de Trabalho, ao
vigente no mercado, e a atuação efetiva da instituição;
b. Há possibilidade financeira do Município de arcar com as
despesas necessária ao Projeto (49.000,00), pois existe
previsão orçamentária de contribuições da natureza do aporte
pretendido e deferido.
c. As despesas deverão correr pela seguinte dotação
orçamentária:
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: Departamento de Cultura
Atividade: 1104
Dotação: 651281 — 3.3.3.50.43.08.00.00.00 Instituição de
Caráter Educacional
Fonte do Recurso: 001 - Livre

Atenciosamente, em 10 de março de 2022.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MU; e d- s : 'a Vel a
Malta
Gabriel
“CRC/RS
CONTADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
Doe sangue, doe órgãos, salve uma vicia."

PARECER JURÍDICO FRENTE AO
PLANO DE TRABALHO
APRESENTADO PELA SOCIEDADE
DE CANTO UNIÃO
PROJETO:
VALORIZANDO A CULTURA E A
TRADIÇÃO DO CANTO CORAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
LEI N° 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
(art. 2° VIII - art. 22 - art. 31, 32, 33, 34 e 35)
DECRETO

MUNICIPAL DE N° 031/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA
1
/
i "Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida"
4sim

Considerando os pareceres da Secretaria Municipal da
Fazenda, e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
opinando favoravelmente quanto a realização da parceria
solicito
proposta pela SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO,
parecer jurídico quanto ao caso.

Atenciosamente, em 15 de março de 2022.

FERREIRA,VARGAS
DEPAR MENTO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS

RB Dias
Ao
DEPLIC
Ref projeto de parceria com SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO

Trata-se de pedido de análise e parecer jurídico sobre a possibilidade de realização de
parceria com a SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO, para consecução do projeto apresentado.
Foi anexado o projeto por parte da proponente, com os requisitos necessários, bem
como pareceres favoráveis da Secretária de Educação e Cultura e da Secretaria da Fazenda.
A solicitação amolda-se aos ditames da Lei 13019/2014, art. 29„ que disciplina as
parcerias firmadas entre o poder público e as entidades privadas sem fins lucrativos,
caracterizadas como Organizações da Sociedade Civil — OSC, quando a relação envolver a
transferência de recursos financeiros, sendo previstos dois instrumentos: o Termo de
Colaboração (inc. VII) e o Termo de Fomento e(inc. VIII).
No caso em tela, cabível a celebração de Termo de Fomento, uma vez que a parceria
a ser estabelecida pela administração pública com a OSC para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco foi proposta pela entidade e envolve a transferência de recursos
financeiros.
Observe-se, entretanto, que deverá ser justificado no processo a inexigibilidade de
chamamento público, nos termos do art. 31 "caput" e 32, ambos da Lei 13019/ 2014.
EV, 16 de março de 2022
ss

ente por:
n~
lr

ROBINSON OE ALENCAR BRUM DIAS
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Robinson de Alencar Brum Dias, OAB/RS 24.943.

RBDIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS — OAB/RS 4.380

Praça Marechal Deodoro, 130, 13g andar, conjunto 1302
CEP 90010-300 Centro Histórico Porto Alegre RS Fone/fax (51) 3028 5701
contato@rbdias.com.br WWW.rbdias.com.br

PREFEITURA DE

ESTÂNCIA VELHA
01i1.000,TRABALHO E TRANSPARÉNCIA

2021-2024

Estância Velha, 21 de marçdde 2022
De: Departamento de Cultura
Para: DEPLIC
O município de Estância Velha possui apenas um Canto Coral, o Coral União, com mais
de 100 anos ininterruptos de atividade. Visto que foi o único que procurou o
Departamento de Cultura, e é de interesse público que incentivemos esse nicho
cultural, fomentando assim a Cultura.

Atenciosamente

Raoni Rodenbusch Forian
Diretor de Cultura

Locamail :: Parecer Coral União

21/03/2022 11:13
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Estância Velha, 21 de marçp!d
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De: Departamento de Cultura
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O município de Estáncia Velha possui apenas um Canto Coral, o Coral União, com mais
de 100 anos ininterruptos de atividade. Visto que foi o único que procurou o :
Departamento de Cultura s e é de interesse ptíblico que incentivemos esse nicho
cultural, fornertando assim a Cultura.

Cultural
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Raoni Rodenbusch Forian
Diretor de Cultura
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RB Dias
Ao
DEPLIC
Ref projeto de parceria com SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO

Trata-se de pedido de análise e parecer jurídico sobre a possibilidade de realização de
parceria com a SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO, para consecução do projeto apresentado.
Foi anexado o projeto por parte da proponente, com os requisitos necessários, bem
como pareceres favoráveis da Secretária de Educação e Cultura e da Secretaria da Fazenda.
A solicitação amolda-se aos ditames da Lei 13019/2014, art. 22„ que disciplina as
parcerias firmadas entre o poder público e as entidades privadas sem fins lucrativos,
caracterizadas como Organizações da Sociedade Civil — OSC, quando a relação envolver a
transferência de recursos financeiros, sendo previstos dois instrumentos: o Termo de
Colaboração (inc. VII) e o Termo de Fomento e(inc. VIII).
No caso em tela, cabível a celebração de Termo de Fomento, uma vez que a parceria
a ser estabelecida pela administração pública com a OSC para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco foi proposta pela entidade e envolve a transferência de recursos

financeiros.
Foi anexada ao expediente a justificativa da inexigibilidade por parte do Sr Diretor do
Departamento de Cultura, referindo que "0 Município de Estância Velha possui apenas um
Canto Coral, o Coral União (...)", referindo ainda ser de interesse público o incentivo a esse
nicho cultural.
Depreende-se, então, a inviabilidade de competição, eis que a entidade proponente é
a única existente no Município capaz de desenvolver o projeto em referência, dado a sua
natureza singular, cujo objeto compreende realizar apresentações gratuitas em escolas
municipais, hospitais, festas e eventos municipais, grupos de terceira idade, etc.
O art. 31 "caput" da Lei 13.019/2014 prevê que:

"Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de
inviabilidade de competição entre as organizacties da sociedade civil, em
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente guando:

RBDIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS — OAB/RS 4.380
Praça Marechal Deodoro, 130, 132 andar, conjunto 1302
CEP 90010-300 Centro Histórico Porto Alegre RS Fone/fax (51) 3028 5701
contato@rbdias.com.br WWW.rbdias.com.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO
PROJETO:
VALORIZANDO A CULTURA E A
TRADIÇÃO DO CANTO CORAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
LEI N° 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
(art. 2° VIII - art. 22 - art. 31, 32, 33, 34 e 35)
DECRETO MUNICIPAL DE N° 031/2017

15/03/2022 17:44

Locamail :: Re: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

Assunto:

Re: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE
TERMO DE FOMENTO

De

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br >

Para:

<sociedadecu@terra.com.br>, <fruteiradorui@hotmail.com>,
<abdreas.h.h.mentz@gamil.com>

Data

15/03/2022 17:44

Boa tarde!
Considerando a proposta de plano de trabalho da Sociedade de Canto União, solicitamos a apresentação da
documentação elencada abaixo em conformidade ao Decreto Municipal 031/2017.
Art. 30. Para a celebração das parcerias previstas neste Decreto, as organizações da sociedade civil deverão
apresentar:
I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a
legislação aplicável no Município;
II - certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro Civil, ou cópia do Estatuto registrado e de
eventuais alterações; ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta
Comercial;
III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB - de cada um deles;
V - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado.
Após a apresentação da documentação o expediente será encaminhando a apreciação da Assessoria Jurídica.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webmail-seguro.com.br/estanciavelha.rs.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=7399&_mbox=INBOX.enviadas8Laction=print&_extwin=1
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24/03/2022 08:53

Locamail :: Re: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

A ssunto:

Re: SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE
TERMO DE FOMENTO

De

Contratos - Município de Estância Velha/RS <contratos@estanciavelha.rs.gov.br >

Para:

<sociedadecu@terra.com.br >, <fruteiradorui@hotmail.com>,
<abdreas.h.h.mentz@gamil.com>

Cc:

<cultura@educaev.com.br>

Data

24/03/2022 08:54

Bom dia!
Prezados, para que possamos prosseguir com a formalização da parceira pretendida, precisamos urgentemente da
apresentação da documentação requisitada.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

Em 15/03/2022 17:44, Contratos - Município de Estância Velha/RS escreveu:

Boa tarde!
Considerando a proposta de plano de trabalho da Sociedade de Canto União, solicitamos a apresentação da
documentação elencada abaixo em conformidade ao Decreto Municipal 031/2017.
Art. 30. Para a celebração das parcerias previstas neste Decreto, as organizações da sociedade civil deverão
apresentar:
I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com
a legislação aplicável no Município;
II - certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro Civil, ou cópia do Estatuto registrado e de
eventuais alterações; ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta
Comercial;
III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB - de cada um deles;
V - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado.
Após a apresentação da documentação o expediente será encaminhando a apreciação da Assessoria Jurídica.

Atenciosamente,
Tiago F. Vargas
Departamento de Licitações e Contratos
Município de Estância Velha/RS (51) 3561-4050 - R: 2204

https://webmail-seguro.com.briestanciavelha.rs.gov.br/?_task=maii&_safe=0&_uid=7437&_mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1

1/1

,_ .--...
..-,-,
...,.......

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

90.832.973/0001-80
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

28/11/1982

NOME EMPRESARLAL

SOCIEDADE DE CANTO UNIAO DE ESTANCIA VELHA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
......*

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO OAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV PRESIDENTE VARGAS

63

fltilrIrlr***

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

93.600-010

CENTRO

ESTANCIA VELHA

RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

' TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
..trInk

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

M.N.*.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 24/03/2022 às 17:02:58 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: SOCIEDADE DE CANTO UNIAO DE ESTANCIA VELHA
CNPJ: 90.832.973/0001-80
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://~.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:18:10 do dia 24/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2022.
Código de controle da certidão: DA2C.580D.8ED8.F476
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Estância Velha
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos - Geral
Certidão Ano/Número: 2022/749
Dados do Contribuinte
Razão Social:
SOCIEDADE DE CANTO UNIAO DE EST VELHA
CNPJ:
90.832.973/0001-80
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 63
Complemento:
Bairro:
CENTRO
Cidade:
ESTANCIA VELHA
Estado:
RS
CEP:
93600-000
É CERTIFICADO. PARA FINS DE DIREITO, QUE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO NÃO
POSSUI DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA, RESSALVADO O
DIREITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COBRAR QUALQUER DÍVIDA OU IMPORTÂNCIA
QUE VENHA A SER APURADA OU CONSIDERADA DEVIDA.
A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.estanciavelha.
rs.gov.br (acessando o Portal Prefeitura 24H)

Dígito Verificador: 3035
Certidão emitida em:24/03/2022

Com validade até:22/06/2022

Data impressão:24/03/2022 - 17:26

https://prefeitura24horas.estanciavelha.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/
Rua Anita Garibaldi, 299 - CEP: 93600-230 - Centro - Estância Velha - RS
Fone/Fax: (51)35614050/(51)35611292

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Estância Velha
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão de Inscrição Municipal
Ano / Número: 2022 / 327
Inscrição Municipal: 9814
Dados do Contribuinte
Proprietário:
SOCIEDADE DE CANTO UNIAO DE EST VELHA
CNPJ/CPF:
90.832.973/0001-80
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 63
Complemento:
Bairro:
CENTRO
Cidade:
ESTANCIA VELHA
Estado:
RS
CEP:
93600000
Cnae

Situação do estabelecimento:

ATIVO

Data Encerramento:

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuintes do
Município de Estância Velha, sendo obrigatória a sua apresentação nos casos previstos na
legislação específica e sempre que solicitada pelo fisco.

A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE
www.estanciavelha.rs.gov.br (PORTAL PREFEITURA 24H), OU NA SECRETARIA DA
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO DE ESTANCIA VELHA / RS.

Dígito Verificador: 7054
Certidão emitida em:24'032022

Com validate ate: 22!062022

Data impressão: 24032022 - 1/.43

https://prefeitura24horas.estanciavelha.rs.gov.br/multi24/sistemas/portal/
Rua Anita Garibaldi, 299 - CEP: 93600-230 - Centro - Estância Velha - RS
Fone/Fax: (51)35614050/(51)35611292

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA SOCIEDADE DE CANTO
UNIÃO DE ESTÂNCIA VELHA
TÍTULO I
DENOMINAÇÃO, FUNDAÇÃO, SEDE E DOMICÍLIO
Art.1° - A Sociedade de Canto União de Estância Velha, fundada em 1° de julho de 1894, é uma entidade
jurídica, de duração indeterminada, sem fins lucrativos, composta de número ilimitado de associados,
sem distinção de nacionalidade, culto, sexo e cor com sede e foro na cidade de Estancia Velha, Estado
do Rio Grande do Sul, à Avenida Presidente Vargas, n° 63, bairro Centro, CEP 93600.510 e que se
regerá pelo presente estatuto, regulamentos, regimentos internos, resoluções e instruções editadas pelos
órgãos da associação.
TÍTULO II
FINALIDADE
Art. 2° - A Sociedade de Canto União de Estância Velha, doravante simplesmente denominada de "SCU"
tem como finalidade promover, entre os seus associados, atividades de caráter social e cultural,
incentivar o canto, a prática de esportes para amadores, a recreação e a cultura física.
§ 1° - A Diretoria Executiva da SCU, poderá criar novos Departamentos que forem considerados
necessários e úteis em benefício dos seus associados e familiares, sempre acompanhados dos
respectivos Regulamentos ou Regimentos Internos.
§ 2° - A SCU, criará na medida do possível, uma biblioteca para incentivo cultural dos associados.
§ 3° - A SCU, criará em momento oportuno, um Museu Histórico, o qual deverá contar a história
materializada da associação.
TÍTULO Ill
DOS ASSOCIADOS
Art. 3° - A SCU, compõe-se das seguintes categorias de associados:
a) Contribuinte — É aquela pessoa que sendo maior de 16 (dezesseis) anos de idade, pagar a jóia e a
mensalidade prevista para essa categoria;
b) Especial — São cônjuges de associados falecidos e compreendidos nas alíneas a), d) e e) deste artigo.
c) Honorário — Qualquer cidadão que tenha prestado serviços de alta relevância a SCU, a cultura, ao
desporto em geral, ou por donativo avultado doado a SCU, proposto pela Diretoria Executiva e
referendado pela Assembleia Geral.
d) Laureado — Por proposição da Diretoria Executiva e referendado pela Assembleia Geral todo
associado do clube que tenha sido associado contribuinte ou especial por mais de 10 (dez) anos de
filiação ininterrupta, e que tenha:
§ 1° - Sido presidente da SCU por 3 (três) períodos completos;
§ 2° - Integrado o Coral da SCU, a partir da vigência do presente Estatuto, por 25 (vinte e cinco) anos
ininterruptos exemplarmente e com elevado espírito cultural e social;

'5115
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§ 30 - Defendido com fidelidade as cores da SCU, em competições esportivas puramente amadorista, de
caráter oficial, ou patrocinadas por uma Federação do país num prazo mínimo de 5 (cinco) anos e que
tenha conquistado um dos seguintes lauréis:
I — Um título de campeão internacional;
II — Dois títulos de campeão brasileiro;
Ill — Cinco títulos de campeão estadual:
IV — Dez títulos de campeão municipal em prazo máximo de 15 (quinze) anos.
§ 40 — Defendido uma equipe oficialmente constituída pela SCU, a partir da vigência do presente Estatuto,
por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, exemplarmente e com elevado nível técnico, demonstrando
desportividade ajudando verdadeiramente a projetar o bom nome da SCU.
turea constante no parágrafo 3° e incisos, só será concedida para títulos individuais, a não ser
§
que a modalidade de esporte não permita a prática individual.
e) Veterano — durante 35 (trinta e cinco) anos ininterruptos, houver feito parte do quadro social na
qualidade de associado contribuinte;
Parágrafo Único: Por proposta da Diretoria Executiva e por decisão da Assembleia Geral, perderão o
título constante nas alíneas c), d) e e) todos aqueles que participarem de qualquer competição oficial
contra a SCU ou assumirem atitudes contrárias ao interesse da mesma.
Art. 4° - São isentos de mensalidades, os associados Honorários, Laureados e Veteranos, e a eles serão
conferidos os respectivos diplomas.
Parágrafo Único: A categoria Especial pagará 50 (cinquenta) % do valor da mensalidade em vigor na
SCU.
Art. 50 - Somente poderão votar e serem votados os associados em pleno gozo de seus direitos
estatutários, e definidos nas alíneas a), b), d) e e), do artigo 3° do Estatuto.
Art. 60 - A proposta para admissão de associados, deverá vir acompanhada da importância
correspondente à jóia fixada pela Diretoria Executiva, e conterá:
a) Nome do proposto, nome do cônjuge e dos dependentes, todos com a respectiva data de
nascimento, nacionalidade, profissão, estado civil, sexo, CPF e telefones;
b) Endereço particular e local de cobrança e/ou nome do banco para débito em conta;
c) 2 (Duas) fotografias (3/4) do proposto e de seus dependentes;
d) Assinatura do proposto e do associado proponente.
§ 10 - A proposta para admissão de novo associado deverá ser apresentada à Diretoria Executiva que, se
a aceitar, expedirá a respectiva comunicação e as carteiras sociais;
§ 2° - O proposto que por qualquer motivo não for aceito, somente poderá receber nova votação
decorrido o prazo de 1 (um) ano da apresentação da proposta anterior.
Art. 7° - Após decorridos 30 (trinta) dias de sua admissão, deverá o associado proposto pagar a
mensalidade relativa ao mês de sua aprovação, sob pena de ser excluído, sem que lhe assista, nesse
caso, o direito à restituição da jóia paga conforme determina o artigo anterior.
Art. 8° - A personalidade jurídica da SCU é distinta dos associados, os quais não respondem solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela SCU.
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Art. 9° - São deveres do associado:

a) Pagar pontualmente a sua mensalidade ou outro qualquer compromisso assumido para
a SCU, inclusive indenizá-la por extravios ou danos em seus pertences;
b) Participar das solenidades cívicas em que a SCU tomar parte;
C) Aceitar os cargos e comissões para o que for eleito ou nomeado, salvo motivo justificado;
d) Dirigir à Diretoria Executiva, qualquer proposta ou reclamação que vise o progresso e o
conceito moral da SCU.
e) Cumprir rigorosamente as disposições estatutárias regulamentos, Regimentos Internos, bem
como as leis e regulamentos de entidades superiores;
O Comparecer às sessões de Assembleia Geral e portar-se de modo conveniente;
g) Pedir, por escrito, à Diretoria Executive, demissão quando pretender deixar a SCU, a fim de
não ser excluído por falta de pagamento;
h) Apresentar sua carteira social, e os associados contribuintes e especiais, com o recibo do
mês imediatamente anterior ao em curso, devidamente quitado, para ter acesso as
dependências sociais.
Art. 10° - São direitos dos associados:
a) Votar e ser votado, salvo as restrições legais e as contidas neste estatuto;
b) Participar, juntamente com a família, das festas e reuniões sociais, culturais, cívicas ou
esportivas da SCU;
c) Frequentar a sede da SCU nas horas regulamentares;
d) Usar os móveis, utensílios e objetos da SCU, quanto para tal fim se destinarem;
e) Representar contra atos que prejudiquem o patrimônio ou atentem contra o conceito moral
da SCU;
f) Representar contra qualquer ato que julgar ofensivo aos direitos e recorrer a Assembleia
Geral, das penalidades que lhe forem impostas, tendo assegurado seu direito de defesa e de
recurso, nos termos previstos no estatuto;
g) Solicitar licença, com dispensa do pagamento das mensalidades, durante o tempo de serviço
militar obrigatório;
h) São isentos das jóias, os filhos e filhas de associados quites com a tesouraria que forem
propostos impreterivelmente antes de completar os 18 (dezoito) anos de idade.
i) São considerados dependentes de associados: o cônjuge, os filhos e filhas, estes até a idade
de 21 (vinte e um) ou 24 (vinte e quatro) anos se for universitário ou estudante 2° grau;
j) Os associados solteiros quando contraírem matrimônio poderão reverter a respectiva matrícula
para o respectivo cônjuge.
Art. 11° - Será excluído do quadro social, o associado que:
a) Direta ou indiretamente induzir atletas, esportistas ou árbitros a proceder de maneira
desvantajosa a SCU, ou facilitar a vitória de qualquer um deles, no exercício de suas
funções;
b) Deixar de pagar a mensalidade durante 3 (três) meses consecutivos ou não atender os
compromissos com a tesouraria;
c) Quando for condenado por Tribunais do país, pela prática de crime contra a honra, vida ou
propriedade;
d) Por seu mau comportamento, dentro ou fora das dependências da SCU, prejudicando-a em
seus interesses;
e) Comprometer o conceito moral da SCU ou promover sua ruína social pela discórdia entre
seus associados;
f) Danificar ou extraviar qualquer móvel, utensílio ou objeto da SCU, e, uma vez provada sua
culpabilidade, recusar-se ao pagamento arbitrado pela Diretoria Executiva;
cia Diretoria
g) Cometer Qualquer delito ou fitz gray° nacs provitstQc: ~Iv EatettutO e el )U140
Executiva.
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Parágrafo Primeiro: A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assiki.,
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, no prazo de 10 dias'
nos termos previstos no estatuto.
Parágrafo Segundo: Da decisão da Diretoria Executiva, o associado terá direito de recurso, com
efeito suspensivo, para a Assembleia Geral, com prazo máximo de 10 dias.
Art. 12° - Será punido com suspensão até 1 (um) ano conforme a gravidade da falta e antecedentes, o
associado que:
a) Infringir as disposições do presente Estatuto, Regulamento, Regimentos Internos e/ou outros
dispositivos legais;
b) Desrespeitar os membros da Diretoria Executiva ou outros poderes superiores;
C) Faltar com a devida correção nas festas, sessões ou quaisquer outras reuniões sociais ou
desportivas da SCU;
d) Desrespeitar, em jogos e treinos, as ordens de seus superiores;
e) Propor para associado, com ciência, pessoa indigna.
§ Único: O associado suspenso não fica isento do pagamento da mensalidade ou de outros
compromissos para com a tesouraria, sendo-lhe, entretanto, durante este período, cassados todos os
seus direitos.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Capítulo!
Dos órgãos Deliberativos, Consultivos e Administrativos
Art. 13 — O órgão Deliberativo da SCU é a Assembleia Geral.
Art. 14 — O Órgão Opinativo é o Conselho Consultivo.
Art. 15— São Órgãos Administrativos da SCU a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.
Capítulo II
Da Assembleia Geral
Art. 16° - A Assembleia Geral será composta por todos os associados de que trata o artigo 3°, alíneas a),
b), d) e e) deste Estatuto e reunir-se-á, ordinariamente, conforme transcrito nos parágrafos seguintes e
extraordinariamente sempre que for necessário e conveniente.
§ 1° - Na primeira quinzena do mês de julho dos anos pares se deliberará sobre a seguinte Ordem do
Dia:
a) Eleger a Diretoria Executiva para o biênio seguinte;
b) Eleger d Conselho Fiscal para o biênio seguinte;
c) Assuntos especiais.
§ 2° - Na primeira quinzena do mês de janeiro de cada ano se deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Apreciar e aprovar o relatório da Diretoria Executiva;
b) Apreciar e aprovar as contas do exercício anterior;
o) Alterar o estatuto;
d) Homologação de títulos honoríficos;
e) Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
f) Assuntos Especiais.
§ 3° - O item e) do parágrafo 2° somente será colocado na Ordem do Dia nos anos ímpares.
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Art. 17° - Compete privativamente à Assembleia Geral:
I — Eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
II — Destituir membros da Diretoria Executiva;
III — Aprovar as contas;
IV — Alterar os estatutos;
V — Aquisição ou alienação de bens imóveis.
§ 1° — Para as deliberações a que se referem os incisos II, IV e V é exigido o voto concorde de dois
terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar,
em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas
convocações seguintes.
§ 2° - O inciso V para sua legitimação também deverá ser aprovado em segundo turno, dez dias após a
primeira aprovação.
Art. 18° - Além da finalidade constante do artigo 16° e parágrafos, artigo 17° e incisos, a Assembleia
Gesral' teri-i atribuições para destituir, por motivo plenamente justificado, membros da Diretoria Executiva
ou do Conselho Fiscal — titulares e/ou suplentes — alterar os estatutos, e resolver sobre a dissolução da
SCU, devendo, entretanto, ser expressamente convocada para esses fins, pela Diretoria Executiva,
garantindo, ainda, a um quinto dos associados de promovê-la.
Art. 19° — Nas reuniões de Assembleia Geral Extraordinária, a Assembleia Geral deverá deliberar
especificamente sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia.
Art 20° - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria Executiva, ou por um quinto dos associados
em pleno gozo dos seus direitos estatutários, por edital afixado em pontos estratégicos na Sede Social e
publicado na imprensa local com a antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias.
Parágrafo Único - No edital de convocação, deverá constar à forma legal de sua constituição (art. 21°), o
local, dia, hora, e ordem do dia da Assembleia Gera
Art. 21° - A Assembleia Geral ficará legalmente constituída, na hora marcada, com a presença da maioria
absoluta dos associados referidos no artigo 5° deste Estatuto, ou em 2' convocação, 30 (trinta) minutos
após com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados, ou com um mínimo de 10 (dez)
associados presentes em 3a e última convocação 1 (uma) hora após a primeira, com exceção feita ao
constante do Parágrafo Primeiro do Art. 17°.
Art. 22° - A sessão de Assembleia Geral será sempre aberta pelo Presidente da SCU, ou seu substituto
legal, que solicitará aos associados presentes a indicação do nome de quem deva presidi-la. Este
assumindo a presidência dos trabalhos, designará um Secretário e dois Escrutinadores.
Art. 23° - As decisões da Assembleia serão por maioria absoluta de votos dos presentes, com exceção ao
Art. 17° e incisos.
§ 1° - O Presidente dos trabalhos não terá direito de voto, e, somente em caso de empate, o voto do
Presidente decidirá a questão.
§ 2° - A Assembleia funcionará somente com o voto de presença, não se admitindo o voto por
procuração.
Art. 24° - Dos trabalhos realizados pela Assembleia Geral será lavrada uma ata, que será assinada Deb
President°, Gocrotório o es Esorutineidores, depois ue aprovacla pela Assembleia.
Capítulo Ill
Do Conselho Consultivo
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Art. 25°- 0 Conselho Consultivo, será composto pelos Ex-presidentes que cumpriram integralmente o s"
mandato e que ainda sejam associados, é o órgão opinativo da Diretoria Executive da SCU, .
especialmente da presidência, e representa a manifestação opinativa dos associados, as quais poderão 0j 3
ou não ser acatadas pela Diretoria Executive.

WI..e.,-

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Consultivo que se demitirem do quadro social,
automaticamente estarão desligados do Conselho.
Art. 26° - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente sempre que for convocado pelo Presidente
da Diretoria Executiva de sua exclusiva competência.
Art. 27° - Compete ao Conselho Consultivo de CU:
a) Zelar para que sejam incrementadàs as relações entre os associados e a SCU e para que seja
preservada a harmonia entre os mesmos;
b) Propor medidas e elaborar programas tendentes ao estreitamento das relações entre os
associados da SCU;
c) Proceder estudos a respeito dos problemas que afligem a SCU em geral, apresentando
sugestões e programas a respeito;
d) Emitir parecer sobre a composição das células para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
e) Reunir-se por convocação de seu Presidente, pelo menos uma vez por ano;
f) Comparecer, com regularidade, ás reuniões de Assembleia Geral da SCU;
g) Opinar sobre a compra e/ou venda de imóveis;
h) Quando consultado, opinar sobre os casos omissos nos estatutos, regulamento e/ou regimento
interno.
Capítulo IV
Da Diretoria Executiva
Art. 28° - A SCU será administrada por uma Diretoria Executiva composta exclusivamente por brasileiros
natos ou naturalizados, e eleita bienalmente na primeira quinzena de julho nos anos pares.
Art. 29° - A Diretoria Executiva compor-se-á de: Presidente; Vice-Presidente; 1° Secretário; 2° Secretário;
1° Tesoureiro e 2° Tesoureiro.
Art. 30° - Os membros constantes do artigo anterior, serão eleitos pela Assembleia Geral, sendo os
demais cargos de livre nomeação do Presidente com conhecimento da Diretoria Executiva.
§ 1° - O Presidente somente poderá ser reeleito para um 3° (terceiro) mandato com o interstício de 2
(dois) anos entre o 2° (segundo) e o 3° período.
§ 20 - O Presidente deverá nomear seus auxiliares de que trata o artigo anterior, no prazo de 30 (trinta)
dias após sua eleição.
Art. 31° - A renúncia do Presidente da SCU, implica na dos membros de sua nomeação, os quais,
entretanto, poderão aguardar em seus cargos, a nomeação dos substitutos.
Art. 32° - À Diretoria Executiva compete administrar e superintender os trabalhos e os bens da SCU, fixar
os valores das jóias, das mensalidades e nomear comissões especiais, criar Departamentos e promover,
por todos os meios, o seu engrandecimento e mais:
a) Orçar, regular e autorizar despesas, bem como a receita da SCU;
b) A Diretoria Executiva poderá cobrar excepcionalmente e compulsoriamente, uma contribuição
adicional à mensalidade e que se destina exclusivamente ao desenvolvimento Patrimonial. A
fixação desse Adicional, que será transitório, deverá ter a aprovação da Assembleia Geral;
c) Decidir sobre as propostas para admissão de associados;
d) Elaborar e alterar os regulamentos, regimentos internos da SCU, • sempre que houver
necessidade ou conveniência;
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e) Convocar as reuniões de Assembleia Geral;
f) Apresentar à Assembleia Geral um relatório geral, anual, de sua gestão, submetendo, a Z;›.
prestação de contas, preliminarmente, ao Conselho Fiscal que a examinará devidamente,
lavrando o seu parecer, que será discutido e votado pela Assembleia Geral, juntamente com a
prestação de contas e o relatório final;
g) Apresentar a Assembleia Geral o nome dos associados ou de pessoas estranhas ao quadro
social da SCU, que mereçam o título de que trata o Art. 3°; alíneas c) d) e e);
h) Advertir, suspender ou excluir todo e qualquer associado que mereça tais penas. A exclusão
do associado só será possível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que
assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto;
i) Reunir-se ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente sempre que for necessário,
sendo, neste último caso, por convocação de seu Presidente, por solicitação assinada por 5
(cinco) membros da Diretoria Executiva ou por um quinto associado de que trata o Art. 5°;
j) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, Regulamentos, Regimentos Internos e demais decisões
legais.
Art33° «- A Diretoria Executiva estará legalmente constituída com a presença mínima de 4 (quatro) de
seus membros e sues deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes.
Parágrafo Único: O Presidente das reuniões da Diretoria Executiva não terá direito a voto, e, somente em
caso de empate, o voto de desempate caberá ao presidente dos trabalhos.
Art. 34° - Na primeira reunião de cada exercício, a Diretoria Executiva deverá fixar os valores das
mensalidades e das jóias respectivamente, bem como fixar condições para o pagamento das
mensalidades.
Art. 35° - A Diretoria Executiva deverá prestar os esclarecimentos necessários a Assembleia Geral e ao
Conselho Fiscal, facultando-lhes o exame de todos os documentos e livros, quando solicitados.
Art. 36° - As resoluções tomadas pela Diretoria Executiva deverão constar da respectiva ata, que será
assinada pelo Presidente e Secretário, devendo todos os demais membros presentes assinar o livro de
presença.
Art. 37° - Será observada a seguinte ordem na sequência dos trabalhos da Diretoria Executiva:
a) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior,
b) Leitura do expediente;
c) Apresentação, discussão e aprovação do relatório da tesouraria;
d) Apresentação, discussão e aprovação dos relatórios dos Departamentos;
e) Assuntos especiais a serem apreciados e votados.
Art. 38° - Perderá o direito ao cargo:
a) Aquele que eleito ou nomeado e notificado, não entrar em exercício dentro de 15 (quinze)
dias, salvo motivo justificado;
b) O membro que, sem motivo justificado faltar 3 (três) sessões consecutivas;
c) O que demonstrar incompetência ou cometer grave irregularidade no exercício do cargo.
Capítulo V
Do Conselho Fiscal
Art. 39° - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros titulares e igual número de suplentes,
todos brasileiros natos ou naturalizados;
Art. 40° - O Conselho Fiscal será eleito, bienalmente, nos termos do artigo 16° e parágrafos e artigo 17°,
inciso I, deste Estatuto.
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Art. 41° - A posse do Conselho Fiscal dar-se-á na reunião Ordinária de Assembleia Geral, conformé
previsto no Artigo 16°, Parágrafo Segundo, alínea e).

,

Art. 42° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente até o quinto dia útil do mês de janeiro e
extraordinariamente, tantas vezes quantas se fizerem necessárias.
Art. 43° - Ao Conselho Fiscal compete:
a) Fiscalizar a contabilidade e os atos administrativos que se relacionem com as finanças da
SCU;
b) Comunicar a Assembleia Geral, para os devidos fins, toda e qualquer irregularidade
encontrada na gestão financeira da S.CU;
c) Examinar, as contas da Diretoria .Executiva da SCU e dar parecer conclusivo sobre as
mesmas;
d) Examinar e dar parecer sobre a previsão orçamentária a ser apresentada a Assembleia Geral
pela Diretoria Executiva.
§ 1. Para o cumprimento do disposto deste artigo, são franqueados ao Conselho Fiscal, todos os
documentos contábeis que forem por ele requisitados.
§ 2° - Todos os pareceres do Conselho Fiscal serão levados à consideração e julgamento da Assembleia
Geral.
Capitulo VI
Das atribuições dos dirigentes
Art. 44° - Compete ao Presidente:
a) Executar atos administrativos, mediante autorização escrita, sucessivamente numeradas,
ainda que tenham caráter reservado, sobretudo se repercutirem os seus efeitos na posição
financeira e nas Obrigações Sociais;
b) Assumir a iniciativa exclusiva de divulgação dos atos administrativos da SCU;
c) Convocar e presidir as sessões da Diretoria Executiva, votando somente em caso de empate
ou quando a votação for secreta;
d) Abrir ás sessões de Assembleia Geral;
e) Representar a SCU ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo também,
designar um representante;
f) Assinar toda à correspondência dirigida a entidades superiores;
g) Prestar à Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, as informações que lhe
forem solicitadas;
h) Rubricar toda a documentação, livros, balancetes, relativa a Secretaria e Tesouraria;
i) Proclamar os resultados das deliberações tomadas em sessões, e assinar, com o 1°
Secretário, as atas dos trabalhos, depois de aprovadas;
j) Sancionar, com a sua rubrica, todos os documentos de despesas autorizadas;
k) Assinar, com o 1° Secretário e 1° Tesoureiro, os Diplomas, contratos e demais documentos
que importem em responsabilidade;
I) Resolver "ad referendum" da Diretoria Executiva, assuntos urgentes;
m) Assinar com o 1° Tesoureiro, os cheques emitidos pela SCU.
Art. 45° - Ao Vice-Presidente compete:
a) Substituir o Presidente em seus impedimentos temporários;
b) Auxiliar o Presidente no que for necessário.
Art. 46° - Compete ao 1° Secretário:
a) Assinar, com o Presidente, as atas das sessões da Diretoria Executiva;
b) Proceder em sessões, a leitura das atas e dos expedientes;
c) Assinar, com o Presidente e 1° Tesoureiro, os documentos referidos no artigo 44°, na alínea
K;
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d) Superintender os serviços da Secretaria Executiva, que lhe é subordinada;
e) Atender os trabalhos da Secretaria Executiva no impedimento ou ausência do respectivd
titular;
f) Substituir, transitoriamente, o Presidente, no impedimento ou ausência do Vice-Presidente;
g) Registrar as deliberações das Assembleias no livro de Atas.
Art. 47° - Ao 2° Secretário compete:
a) Substituir o 1° Secretário, em seus impedimentos ou ausências;
b) Auxiliar o 1° Secretário, no que for necessário.
Art. 48° - Ao 10 Tesoureiro compete:
a) Superintender os serviços gerais.dastesouraria;
b) Manter em boa ordem, segurança e clareza os serviços inerentes à Tesouraria da SCU, de
maneira que se possa fazer fé em juízo e fora dele;
C) Receber as contribuições dos associados, mensalidades, jóias e outros haveres,
escriturando-os em livros próprios e depositando-os em banco de reconhecida idoneidade,
— em conta especial sob a designação competente;
d) Movimentar a conta bancária da SCU, fazendo depósitos e transferências de numerário,
abrindo e encerrando contas, efetuando pagamentos de despesas próprias em moeda
corrente até o valor estabelecido pela Diretoria Executiva, e os demais pagamentos deverão
ser efetuados através de cheques nominais e autorizados nos termos deste Estatuto;
e) Depositar, diariamente, na conta bancária da SCU previamente conveníado e credenciado,
os valores sob sua responsabilidade e que superam o máximo estabelecido pela Diretoria
Executiva.
f) Expedir, no início do ano, os documentos — recibos ou bloquetos bancários — relativos aos
débitos mensais dos associados e efetuar um rigoroso controle na arrecadação da receita
geral da SCU;
g) Apresentar mensalmente à Diretoria Executive e semestralmente ao Conselho Fiscal, os
respectivos Demonstrativos de Resultados e respectivos Balancetes, contendo a situação
econômica/ financeira da SCU.
h) Apresentar, mensalmente à Diretoria Executiva, para os devidos fins, a nominata dos
associados inadimplentes a mais de 3 (três) meses;
i) Preparar o orçamento anual da SCU para submetê-lo a apreciação e aprovação da Diretoria
Executiva no início de cada exercício;
j) Dirigir a fiscalização nos acessos, a Sede Social e Departamentos, nos dias de reuniões
sociais, culturais, festividades e/ ou competições desportivas;
k) Assinar, com o Presidente, os documentos referidos nas alíneas k) e m) do artigo 44°;
I) Facilitar, sob todos os aspectos, o livre acesso dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal, aos documentos contábeis da SCU;
m) Propor à Diretoria Executiva, as medidas que julgar convenientes para facilitar a arrecadação
e aumentar as rendas da SCU;
n) Substituir, transitoriamente, o Presidente, no impedimento ou ausência do Vice-Presidente e
do 10 Secretário.
Art. 49° - A Tesouraria adotará, para sua contabilidade, as normas que forem estabelecidas pela
legislação em vigor.
Art. 500 - 0 1° Tesoureiro, sendo fiel depositário dos haveres da SCU, responderá civilmente pelos
mesmos, de acordo com a lei.
Art. 51° - Ao 2° Tesoureiro compete:
a) Auxiliar o 10 Tesoureiro no quo for nococcór;o;
b) Substituir o 10 Tesoureiro nos seus impedimentos ou ausências.
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Art. 52° - A SCU, poderá ter um Secretário Executivo, de livre nomeação da Diretoria Executiva,
subordinada ao 1° Secretário, e a ele incumbe, além de outras atribuições que lhe forem designadas, as
seguintes:
a) Atender os serviços gerais da SCU, e, especialmente os da Secretaria;
b) Preparar o expediente para as sessões da Diretoria Executiva, e da Assembleia Geral,
comparecendo regularmente às reuniões destes dois órgãos e redigindo as respectivas atas;
c) Manter em dia os serviços do expediente, correspondência e atas das reuniões, os quais
devem ser datadas e numeradas, de acordo com o Protocolo;
d) Organizar e ter em boa ordem e segurança o arquivo da SCU;
e) Elaborar, expedir e receber a correspondência da SCU providenciando junto ao 10 Secretário
e Presidente, a sua pronta apreciação e despacho;
Requisitar ao 1° Secretário, tuda,quanto seja necessário para o expediente da secretaria;
O
g) É de competência do Secretário Executivo o atendimento das funções relativas ao
expediente da Tesouraria;
h) Comunicar aos novos associados a data da respectiva admissão e o envio das respectivas
Carteiras Sociais devidamente confeccionadas;
t)- Enviar às entidades superiores, imprensa e clubes co-irmãos, a comunicação de eleição e
posse da Diretoria Executiva da SCU, com o nome de todos os seus membros;
j) Apresentar à Diretoria Executiva, no final de cada exercício, ou quando lhe for solicitado, um
demonstrativo do movimento da secretaria para a organização do Relatório anual.
Capítulo VII
Dos Departamentos
Art. 53° - Além dos Departamentos: Cultural, Esportivo, Patrimonial, Social e Terceira Idade, a Diretoria
Executiva poderá criar outros, quando assim julgar necessário e conveniente.
§ 10 - Os Departamentos serão dirigidos:
a) O Departamento Cultural será dirigido por um Diretor Cultural;
b) O Departamento de Esportes será dirigido por um Diretor Esportivo;
c) O Departamento de Patrimônio será dirigido por um Diretor Patrimonial;
d) O Departamento Social será dirigido por um Diretor Social;
e) O Departamento da Terceira Idade será dirigido por um Diretor da Terceira Idade.
§ 2° - Os Diretores são de livres nomeação do Presidente da SCU.
§ 3° - Os diretores nomeados são parte integrante da Diretoria Executiva, devendo comparecer a todas
as suas sessões ordinárias e extraordinárias.
Art. 54° - Ao Diretor Cultural compete:
a) Organizar e dirigir o Departamento Cultural, especificamente os grupos de canto, o museu
histórico e outras atividades culturais da SCU;
b) Propor à Diretoria Executiva, medidas que visem a desenvolver o canto e a prática do mesmo
entre os associados;
C) Incentivar e manter as melhores relações culturais com as entidades congêneres e/ou
similares, especialmente o canto;
d) Dirigir pessoalmente, ou designar um componente da delegação, para chefiar a
representação do Coral da SCU em apresentações fora da sua sede;
e) Manter uma Ficha Cadastral de todos os componentes do Coral da SCU, com dados
pessoais e familiares;
f) Participar de todas as reuniões da Diretoria Executiva.
Art. 55° - Ao Diretor de Esportes compete:
a) Organizar o Departamento de Esportes, que ficará sob sua supervisão e responsabilidade;
b) Fiscalizar e superintender os jogos e exercícios coletivos ou individuais;.
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C) Comunicar à Diretoria Executiva as faltas graves cometidas pelos jogadores da SCU,
propor as penalidades disciplinares que julgar conveniente*
d) Manter uma Ficha Cadastral de todos os componentes do Departamento, com dado‘all“I
pessoais e familiares;
r•••
e) Dirigir pessoalmente, ou designar um componente da delegação, para chefiar a
representação esportiva da SCU em apresentações fora da sede;
f) Advertir ou fazer retirar das canchas ou ' recinto, os jogadores ou atletas que
desrespeitarem as suas ordens ou se portarem inconvenientemente por ocasião de
apresentações, treinos ou competições;
g) Nomear um responsável para cada equipe esportiva integrante do Departamento o qual
ficará sob a sua orientação e supervisão;
h) Requisitar do Presidente o material e equipamentos necessários para participar de jogos e
competições;
I) Participar de todas as reuniões da Diretoria Executiva.
Art. 56° - Ao Diretor Patrimonial compete:
a) Zelar pela boa conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SCU;
b) Providenciar os reparos e consertos que se fizerem necessários nos bens móveis e imóveis
da SCU, apresentando previamente, o correspondente orçamento à Diretoria Executiva;
c) Ter sempre em boa ordem o controle patrimonial e a catalogação dos bens móveis e imóveis
da SCU referidos na alínea anterior;
d) Adquirir o material necessário ao funcionamento dos Departamentos da SCU, quando
autorizados pelo Presidente;
e) Participar de todas as reuniões da Diretoria Executiva.
Art. 57° - Ao Diretor Social compete:
a) Organizar e dirigir as reuniões sociais, bailes e festividades sociais, devidamente autorizadas
pela Diretoria Executiva;
b) Propor à Diretoria Executiva medidas que visem estreitar as relações entre associados e o
desenvolvimento social da SCU;
C) Nomear comissões auxiliares, quando julgar necessário;
d) Contratar, em consonância com o 1° Tesoureiro, e referendado pela Diretoria Executiva,
porteiros e seguranças, para o controle do acesso e segurança das pessoas aos locais onde
se realizarão eventos sociais, promovidos pela SCU e coordenados pelo Departamento;
e) Participar de todas as reuniões da Diretoria Executiva.
Art. 58° — Ao Diretor da Terceira Idade compete:
a) Organizar e dirigir o Departamento da Terceira Idade, dentro das normas estabelecidas por
este Estatuto e pelo Regimento Interno;
b) Dirigir pessoalmente, ou designar um componente do grupo, para chefiar a representação em
excursões para visitas a entidades congêneres e/ou similares;
c) Manter uma Ficha Cadastral de todos os componentes dos grupos da Terceira Idade SCU,
com dados pessoais e familiares;
d) Participar de todas as reuniões da Diretoria Executiva.
Capítulo VIII
Eleições
Art. 59° - Ao proceder-se à eleição para a Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal — titulares e suplentes
— da SCU, que será por voto secreto e através de cédulas, o Secretário da Assembléia Geral fará a
chamada dos associados, por ordem de assinaturas no livro de presença, os quais colocarão na urna as
respectivas cédulos de votoVio.

Art. 60° - As cédulas, uma com a composição da Diretoria Executiva e a outra do Conselho Fiscal,
deverão ser apresentadas junto à Secretaria Executiva para homologação pela Diretoria Executiva no
mínimo de 10 (dez) dias antes das eleições.
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Art. 61° - As cédulas serão consideradas legalmente inscritas após a devida homologação pela Direto6a
Executiva, cuja reunião ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas após o prazo determinado no Artigo 60c`,
observado rigorosamente o conteúdo dos artigos 5°, e 9°. alínea a), além das demais restrições legais e
estatutárias.
§ 10 - Em caso de impugnação parcial ou total de uma determinada cédula, os nomes não aceitos
poderão, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o comunicado oficial que estará afixada na
Secretaria Executiva das SOU. serem substituídos.
§ 2° - Na hipótese de não havendo cédula inscrita até o momento da realização da eleição, caberá a
Assembleia Geral a apresentação de uma .nominata para o preenchimento dos cargos da Diretoria
Executiva e/ou Conselho Fiscal para o biênio seguinte, a qual, no momento seguinte, passará pelo
processo de eleição de acordo com o presente estatuto.
§ 3° - Será eleita a cédula da Diretoria Executiva que obtiver maioria de votos absoluta. Em caso de
empate. mova eleição será realizada logo após o encerramento do escrutínio, concorrente as mesmas
cédulas
§ 4° - Será eleita a cédula do Conselho Fiscal - titulares e suplentes - que obtiver a maioria de votos
absoluta. Em caso de empate, nova eleição será realizada logo após o encerramento do escrutínio,
concorrente as mesmas cédulas.
Art. 62° — A posse da Diretoria Executiva conjuntamente com o Conselho Fiscal, dar-se-á na reunião
ordinária de Assembleia Geral, conforme previsto no artigo 16°, parágrafo 2°, alínea e).
TITULO V
DA RECEITA E DA DESPESA
Art. 63° - A receita da SOU é constituída pelas contribuições dos associados constante do orçamento
anual, elaborado pelo 1° Tesoureiro, correspondendo ao número de associados, apurado no mês de
dezembro dos anos pares, pela joia por associado admitido, de acordo com os valores fixados pela
Diretoria Executivá.
Art. 64° - A receita pode ser, ainda, acrescida pelo produto de qualquer arrecadação, aluguéis, ingressos,
doações, donativos, incentivos culturais e auxílios diversos.
Art. 65° - As despesas da SOU são decorrentes do pagamento de todas as despesas orçadas e
devidamente autorizadas, depois de verificada a sua exatidão, pelo Presidente.
§ 1° - É proibido a SCU contribuir, a custa dos seus cofres, para quaisquer fins estranhos aos seus
objetivos.
§ 2° - O orçamento referido neste artigo deverá ser enquadrado nas seguintes rubricas:
a) Despesas Administrativas: aluguéis, salários, impressos, despesas bancárias e etc;
b) Despesas de Representação: transportes, viagens, estadias, et;
c) Despesas com Comunicações. telefone, correios e etc;
d) Despesas Diversas: aquelas que não se enquadram nas rubricas acima.
§ 3° - No balanço geral de encerramento de seu ano, o Presidente deverá provisionar os valores
vincendos após 31 de dezembro dos anos pares, relativos à sua gestão, sob pena de ser
responsabilizado pessoalmente.
TITULO VI
Patrimônio
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Art. 66° - O Patrimônio da SCU é constituído pelos bens móveis, semoventes, e imóveis e por direito<g
.
títulos que o mesmo possua ou venha a possuir.
3bit
Art. 67° - A aquisição e a alienação de bens imóveis são feitas pelo Presidente, com aprovação da
Diretoria Executiva e da Assembléia Geral e as de bens móveis e semoventes, com a autorização da
Diretoria Executiva.

-

Art. 68° — A SCU pode extinguir-se de pleno direito, quando não houver mais interesse dos associados
em permanecerem associados, pela existência de apenas 01 (um) associado, na forma da legislação em
vigor, em decisão tomada pela Assembleia Geral convocada especialmente para este fim.
Art. 69° - Em caso de dissolução da SCU seis bens devem ser doados a entidade de fim não econômico,
de âmbito municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes, à escolha da Assembleia
Geral convocada especialmente para esse fim.
Parágrafo Único: Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a
associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu
patrimônio se devolverá à Fazenda do Município, do Estado, do Distrito Federal ou da União.
TITULO VII
Disposições Finais
Art. 70° - Os casos omissos neste Estatuto serão analisados e definidos pela Assembleia Geral, à luz de
Estatutos e Regulamentos de entidades superiores, de leis em vigor e dos usos e costumes em geral.
Art. 71° - Qualquer alteração deste Estatuto, inclusive no tocante à administração, somente poderá ser
efetuado por proposição apresentada pela Diretoria Executiva ou por 1/3 (um terço), no mínimo, dos
associados, submetida à Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, observadas as
formalidades dos artigos 16°, parágrafo 2°, alínea c), 17°, inciso IV, e aprovados pelo mínimo de 2/3 (dois
terços) dos votos dos associados credenciados.
Art. 72° - No ato de convocação da Assembleia Geral deverá constar, obrigatoriamente, quando for o
caso, as alteraçõés do Estatuto a serem submetidas à deliberação, que não poderá efetuar-se sem a
presença mínima da maioria absoluta dos associados de conformidade com o artigo 5° dos presentes
estatutos, em primeira convocação, e de um terço, nas convocações seguintes.
Art. 73° - A SCU deverá festejar condignamente o seu aniversário de fundação (primeiro de julho de um
mil oitocentos e noventa e quatro), sempre que possível e a juízo da Diretoria.
Art. 74° - Haverá um Regimento Interno, que regulará o funcionamento de cada departamento instituído e
elaborado pela Diretoria Executiva da SCU, obedecendo às instruções emanadas de entidades
superiores e leis vigentes no país, nos quais também será estabelecido um calendário para a realização
periódica de eventos culturais, esportivos, sociais e recreativos.
Art. 75° - As cores oficiais da SCU são: vermelho, preto e amarelo.
Parágrafo Único - Toda e qualquer equipe ou representação oficial da SCU, deverá usar,
obrigatoriamente, o uniforme padronizado, com as respectivas cores oficiais, contendo no lado esquerdo
do peito, na altura do bolso da camisa, o emblema da associação, indicando, abaixo do emblema, o
departamento que representam.
Art. 76° - O Emblema da SCU, é representado nor UrrIA figure do urn instrumento musical usauo na antiga
Grecia, denominaO0 Cie -LIRA" e na forma de um "U", cortado na parte superior por uma barra, onde se
fixavam as extremidades das cordas em número de quatro a sete e produzia o som semelhante ao da
harpa. Este instrumento musical é designativo da poesia maviosa que revela paixão e sentimento. Era
muito utilizado na execução de óperas e no cultivo da poesia lírica. Na figura original, foram adaptadas as
13
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cores da Sociedade e foi encimada com as letras 'SCU', que representam as iniciais do nome d5.. h 1541
.
Sociedade de Canto União.
Jo• 3 .0..»
Parágrafo Único - O uso do emblema da SCU é obrigatório em todos os documentos oficiais da
Sociedade e seu uso é restrito unicamente a SCU. Igualmente, todas as representações oficialmente
instituídas na SCU deverão ostentar o emblema nos uniformes oficias, trajes, camisas ou camisetas,
colocado-o na altura do bolso, lado esquerdo do peito.
Art. 77° - As funções de direção da SCU, não poderão ser, de modo algum, remunerado.
Parágrafo Único: A Diretoria Executive poderá contratar um Secretário Executivo para exercer os
serviços da Secretaria e um regente para dirigir° Coral da SCU, ambos remunerados.
Art. 78° - É vedado a SCU, remunerar qualquer integrante de Departamentos: cantores, atletas e/ou
esportistas, sob nenhum pretexto.
Art .79°— É expressamente proibida qualquer manifestação de caráter político ou religioso no recinto
social, sob pena de imediata exclusão do associado que a promover.
Art. 800 - O presente Estatuto aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de
novembro de 2017, rev a os Estatutos anteriores, em conformidade como Novo Código Civil Brasileiro e
entre em vigor a part
sta mesma data.
Estância Velha, 22 de novembro de 2017.

Hanse
Presidente

Juliano Ferretto
Advogado

cme igc. 53 .53e;
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ATA n.° 087 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Aos treze dias do mês de janeiro de 2021, realizou-se na sede social da Sociedade de
Canto União de Estância Velha, sito na Avenida Presidente Vargas, número sessenta e três
(63), a Assembleia Geral Ordinária de Posse, com inicio às 20h3Omin(vinte e trinta) horas em
terceira e última chamada, com a presença dos associados, conforme as assinaturas apostas
no Livro de Presenças, específico para tal, com a seguinte Ordem do Dia: a) Apreciar e aprovar
o Relatório da Diretoria Executiva; b) Apreciar e aprovar as contas dos Exercícios 2019/2020;
c) Posse da nova diretoria executiva e do novo Conselho Fiscal para o Biênio 2021/2022; d)
Homologação de títulos honoríficos; e) Aprovar a implantação do registro digital de Atas de
Assembleias Gerais; f) Assuntos especiais. O Presidente da Sociedade, Senhor Érico Hansen,
abriu a reunião saudando a todos os sócios presentes e de imediato convidou a Assembleia,
para nomear um sócio presente a fim de dirigir a mesa. Foi indicando o Sr. João Carlos
Kleinkauf, que assumiu a mesa agradecendo a escolha de seu nome, pelo qual se disse
honrado e convidou a Dra. Zoé Dinorá Santos da Silva para secretariar a Assembleia. Ato
contínuo o Sr. João Carlos leu o Edital de Convocação, a seguir descrido: EDITAL DE
CONVOCAÇÃO — A Diretoria da Sociedade de Canto União de Estância Velha, sito na Avenida
Presidente Vargas, n° 63 — Bairro centro, nesta cidade, representada neste ato pelo Presidente
Sr. Érico Hansen e fundamentado pelo artigo 20° do seu Estatuto Social, convoca todos os
associados, que se enquadram no artigo 3°, letras a,b,c,d e artigo 5° do mesmo Estatuto, para
participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sua sede social, no dia 13 de
janeiro de 2021, com início as 19:30 horas em 1a chamada com maioria absoluta dos
associados, em 2' chamada após 30 minutos com a presença mínima de 1/3(um terço) dos
associados ou em 3a e última chamadas as 20:30 horas, com a presença mínima de 10(dez)
associados, para deliberarem na seguinte ordem do dia:
a) Apreciar e aprovar o Relatório da Diretoria Executiva;
b) Apreciar e aprovar as contas dos Exercícios 2019/2020;
c) Posse da nova Diretoria Executiva e do novo Conselho Fiscal para o Biênio 2021/2022;
d) Homologação de títulos honoríficos;
e) Aprovar a implantação do Registro Digital de Atas de Assembleias Gerais;
f) Assuntos especiais.
Na inviabilidade da reunião presencial em obediência as exigências sanitárias do Coronavírus,
a Assembleia será realizada de forma virtual pelo aplicativo Zoom.
Estância Velha, 12 de dezembro de 2020.
Após a leitura deu início ao cumprimento da Ordem do Dia. Convidou o Presidente Sr. Érico
Hansen para apresentar seu relatório e este relatou, citando as realizações mais relevantes, tais
como: organização administrativa na secretaria do clube, com adequado arquivamento de
documentos, aquisição de computador e impressora, reinstalação do sistema de informática.
Aquisição de caixa de som e microfones. Atos administrativos estruturais: regularização
imobiliária, tendo conquistado a matrícula da unificação dos terrenos e "demolição" do prédio
antigo, ficando apto para a próxima diretoria encaminhar o "Habite-se"; aumento da Receita Fixa
pela readequação dos aluguéis do restaurante e lancheria; elaboração de um novo projeto para
o PPCI, cuja execução está em faze final; colocação de 04(quatro) ar condicionado no salão
social; reformas e melhorias nas imediações do salão social e troca de parte do assoalho e início
de reforma no banheiro da antiga danceteria (boate): troca de lâmpadas convencionais para
iluminação de LED, gerando uma economia de energia elétrica na razão de 48%(quarenta e oito
por cento)ao mês; colocação de luz no palco, do salão social e troca de fiação elétrica ;
implantação de serviços de atendimento aos sócios na área de esportes e carteado, visando a sua
autoestima ; realizado Bailes de Kerb, comemoração da data de fundação do clube, almoços em
família, bingos e outras promoções realizadas pelo Departamento de Boião e Coral, como
realização de Festivais de Coros e Brechós promovidos pelo Departamento de Cultura e
realização de Campeonatos de Boião com obtenção de títulos; reformas das canchas de boião,
com o custo das obras desta benfeitoria assumido integralmente pelos atletas deste esporte. O
Sr. João Carlos Kleinkauf colocou que o departamento de boião durante os 04(quatro) anos foi
totalmente independente em relação aos seus custos, conseguindo patrocínios para sua
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sustentação. Colocado em votação foi aprovado pelos presentes. Em seguido convidou o
tesoureiro, Sr. Ricardo Henrique Weimer para apresentar o relatório financeiro. Este apresentou
os valores investidos durante o exercício de 2020, sendo a Receita Operacional de R$
133.139,96 (cento e trinta e três mil cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), e
Despesa Operacional de R$ 100.658,61 (cem mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta
e um centavos), com Resultado Liquido de R$ 32.481,35 (trinta e dois mil quatrocentos e oitenta
e um real e trinta e cinco centavos), nos 04 anos. Foi investido nestes 04(quatro) anos
aproximadamente R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) em Patrimônio do Clube, além de
comunicar que o clube tem um financiamento de mais 26 (parcelas) de aproximadamente R$
1.206,00 (um mil e duzentos e seis reais), junto ao Banco Banrisul dos aparelhos de ar
condicionado, como compromisso financeiro assumido. Também informou que tinha de saldo em
contas bancárias em 31/12/2020 o valor de R$ 32.553,00, sendo R$ 7.906,00 da Administração,
R$22.000,00 do Departamento Coral e, R$ 2.647,00 do Departamento de Boião. Colocado em
votação, os relatórios foram aprovados por unanimidade bem como também houve a aprovação
integral dos relatórios pelo Conselho Fiscal. Seguindo a Ordem do dia, foi colocada em pauta a
letra (c), passando-se a Posse da nova Diretoria Executiva e do novo Conselho Fiscal para o
Biênio 2021/2022. 0 Sr. João Carlos Kleinkauf proferiu a leitura nominal da Diretoria Executiva,
tendo a seguinte composição: Presidente: Rui Strassburger, Vice-presidente: Daniel Cansi, 1.°
Secretário: João Carlos Kleinkauf, 2.° Secretário: Anselmo Dilkin, 1° Tesoureiro: Marco André
Scheffel e 2.° Tesoureiro: Ricardo Henrique Weimer.. Ato contínuo leu também a nominata do
Conselho Fiscal, eleito para o Biênio 2020/2021. com a seguinte composição; 1.° Membro
Titular: Gerson Luiz Becker, 2.° Membro Titular Guilherme Paese Brandeli, 3.° Membro Titular:
Roberto Luiz Schaefer, 1.° Suplente Mariego José Bonalume, 2.° Suplente Wilmar Bauermann e
3.° Suplemente: Luiz Fernando Metz. Em nome do poder que lhe é conferido pela Assembleia e
pelo Estatuto Social, deu posse para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Biênio
2021/2022. Após a posse se puseram em pé e declarou-se empossados. (Na sequencia passouse para a letra d) Homologação dos títulos honoríficos. Foram aprovados por unanimidade para
o recebimento dos títulos os sócios Martin Metz Matrícula 0978, Roberto Luiz Schaefer matrícula
1430 e Alexandre Arnold Matricula s/n°. Seguindo a pauta, passou-se para a letra (e) a
aprovação da implantação do registro digital de Atas de Assembleias Gerais, que após lida ,
pediu-se para que ficassem sentados quem concordasse e assim foi aprovado por unanimidade.
Por fim, o Presidente da Assembleia passou para a letra (f) Assuntos Especiais: e declarou não
haver mais nenhum assunto a ser tratado e convidou de imediato o Sr. Rui Strassburger para
proferir o seu pronunciamento de posse, o qual delegou ao Sr. Daniel Cansi, Vice- Presidente
este ato. O Sr. Daniel Cansi, agradeceu ao espaço concedido, se disse honrado de ter recebido
a confiança dos sócios, assim como os demais membros da diretoria receberam, e prometeu
com afinco e determinação, cumprir os desafios desta nova gestão.
Nada mais havendo para tratar o Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária
de posse, e eu Zoé Dinorá Santos da Silva, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada por mim, secretária e o Sr. João Carlos Kleinkauf, presidente.
Estância Velha, 13 de janeiro de 2021(treze de janeiro de dois mil e vinte e um).
DECLARAÇÃO DE COPIA FIEL
Rui strasRburopr e João Carlos Kleinkauf, declaram sob as penas da lei que a presente Ata é cópia
fiel do original lavrado em Livro próprio.
Estância Velha (RS), 27 de abril de 2021.

RUI STRASSBURGER
PRESIDENTE

OÃO CARLOS KLEINKAUF.
SECRETÁRIO
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RELAÇÃO DE MEMBROS
Relação dos membros componentes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
da Sociedade de Canto União de Estância Velha - RS
Biênio 2021-2022
DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: Rui Strassburger, domiciliado à Rua Presidente Lucena, 3404
- Bairro Centro - Estância Velha - RS - Cep:93600-320, brasileiro, solteiro,
maior, filho de Almiro Arsenio Strassburger e use Inca Strassburger, e-mail
sociedadescu@terra.com.br Comerciante, portador da RG 1031772501SSP/PC RS e CPF No 492.540.810-00
Vice Presidente: Daniel Cansi, domiciliado à Avenida Presidente Vargas,
864 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS Cep: 93600-790, brasileiro,
casado, filho de Ovidio Cansi e Glasi Vera Cansi, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Comerciante, portador da RG 7043084834 SSP/PC RS e CPF No 570.998.470-15
10 Secretário: João Carlos Kleinkauf, domiciliado à Rua Aimoré, 775 Bairro União - Estância Velha - RS - Cep: 93610-810, brasileiro, casado,
filho de Serilo Aledino Kleinkauf e Noeli Maria Kleinkauf, e-mail
Técnico Contábil, portador da RG 1015168221 joao@immig.com.br
SSP/PC RS e CPF No 329.644.550-15
2° Secretário: Anselmo Dilkin, domiciliado à Rua Lauro Normélio
Konrath, 364 - Bairro União - Estância Velha - RS - Cep: 93.610-390,
brasileiro, divorciado, filho de Jeronimo Dilkin e Amália Dilkin, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Aposentado, portador da RG 9003982882
SSP/PC RS e CPF No 284.517.160-91
10 Tesoureiro: Marco Andre Scheffel, domiciliado à Rua Carlos Barbosa,
54 - Centro - Estância Velha - RS - Cep: 93600-050, brasileiro, casado,
filho de Nilson Roberto Scheffel e Eneida dos Santos Scheffel, e-mail
sociedadescu@terra.com.br ,, Técnico Contábil, portador da RG 1061374573
SSP/PC RS e CPF No 701.530.000-15
20 Tesoureiro: Ricardo Henrique Weimer, domiciliado à rua Eça de
Queiroz, 308 Centro - Estância Velha - RS - Cep: 93600-660, brasileiro,
solteiro, maior, filho de Danillo Carlos Weimer e Elsida Leda Weimer, e-mail
Técnico Contábil, portador da RG
sociedadescu@terra.com.br ,
8002687591 SSP/PC RS e CPF No 256.283.130-68
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CONSELHO FISCAL:
10 Titular: Gerson Luiz Becker, domiciliado à Rua Nereu Ramos, 70 Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93600-810, brasileiro, casado,
filho de Werno Becker e Loni Becker, Empresário, e-mail
sociedadescuterra.com.br , portador da RG 2009950078 SJS/II RS e CPF
No 329.599.740-34,
2° Titular: Guilherme Paese Brandelli, domiciliado à Rua São Leopoldo,
745 - Apto. 304 C - Bairro Liberdade - Novo Hamburgo - RS - Cep:
93330-000, brasileiro, solteiro, maior, filho de Olivar Brandelli e Maria
Paese Brandelli, e-mail guilherme©exatusassessoria.com.br , Contador,
portador da RG 8067703283 SJS/DI RS e CPF No 013.842.180-33
3° Titular: Roberto Luiz Schaefer, domiciliado à Rua Santos Dumont,
976 - Bairro 25 de Julho -- Iyoti - RS - Cep: 93.900-000, brasileiro,
solteiro, maior, filho de Oigen Guido Schaefer e Laci Breyer Schaefer, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Corretor de Seguros, portador da RG
5002010352 SSP/PC RS e do CPF No 211.974.580-34
1° Suplente: Mariego Jose Bonalume, domiciliado à Rua Osvaldo
Aranha, 132 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93601-390,
brasileiro, casado, filho de Alberto Bonalume e Luiza Bonalume, e-mail
sociedadescu@terra.com.br
Representante Comercial, portador da RG
2015788363 SSP/PC RS e do CPF No 317.406.500-34
2° Suplente: Wilmar Bauermann, domiciliado à Rua João Schneider, 540
- Bairro Jardim do Alto - Ivoti
RS, Cep 93900-000, brasileiro, casado,
filho de Edmundo Bauermann e Melita Bauermann, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Comerciante, portador do RG 5018263045
SSP/PC RS e CPF No 350.839.640-15
30 Suplente: Fernando Luiz Metz, domiciliado à Rua Zeno Schmiedel,
544 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93600-820, brasileiro,
casado,
filho
de
Elton
Metz
e
Helena
Metz,
e-mail
sociedadescu@terra.com.br
Comerciante, portador da RG 7029044150
SSP/PC RS e CPF No 433.363.610-87

Estância Velha (RS), 06 de maio de 2021.

Rui Strassbur
Presidente

Jo"

- artj
los Kleinkatif
Secretário
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CERTIFICO, que foi averbada nesta data, neste Ofício do Registro Civil
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ATA n.° 086 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte (2020), na sede social da
Sociedade de Canto União de Estância Velha, situada na Avenida Presidente Vargas, número
63 (sessenta e três), Bairro Centro, nesta cidade de Estância Velha, com inicio às
20h3Omin(vinte e trinta) horas em terceira e última chamada, realizou-se a Assembleia Geral
Ordinária, conforme Edital de Convocação abaixo descrito: EDITAL DE CONVOCAÇÃO — A
Diretoria Executiva da Sociedade de Canto União de Estância Velha, sito a Avenida Presidente
Vargas, no 63 — Bairro Centro, nesta cidade, representada neste ato pelo Presidente Sr. Érico
Hansen e fundamentado pelo artigo 20° do seu estatuto Social, convoca todos os associados,
0
que se enquadram no artigo 3 , letras a,b,c,d e artigo 5° do mesmo Estatuto, para participarem
da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sua sede social, no dia 30 de setembro de
2020, com início as 19:30 horas em 1a chamada com maioria absoluta dos associados, em 2°
chamada após 30 minutos com a presença minima de 1/3(um terço) dos associados ou em 3a
e última chamadas as 20:30 horas, com a presença mínima de 10(dez) associados, para
deliberarem na seguinte ordem do dia: a) Eleger a Diretoria Executiva 2021/2022; b) Eleger o
Conselho Fiscal para o Biênio 2021/2022; c) Assuntos especiais. Salienta-se que a reunião
presencial dos envolvidos depende de expressa autorização pelo Comitê de Gestão e Crise do
Coronavírus no Município, ou autoridade equivalente. Ainda deverá ocorrer respeitando todas
as exigências sanitárias aplicáveis para fins de evitar a propagação do vírus, incluindo entre
tais medidas, Distanciamento Social, uso de máscaras e disponibilização de álcool gel. Caso a
reunião física não seja autorizada, será procedida a reunião na maneira virtual, sob o uso do
aplicativo Zoom. Ante a atual situação de cunho extraordinário valerá a reunião virtual tal qual
posse presencial. Estância Velha, 25 de agosto de 2020.
A abertura da Assembleia Geral Ordinária foi procedida pelo presidente do Clube, Sr. Érico
Hansen após ter conferido a presença de associados suficientes para garantir quórum, cujas
presenças estão registradas com suas assinaturas em livro específico para tal Sr. Érico saudou
a todos os presentes e de imediato convidou a Assembleia a indicarem o presidente da mesa
diretora desta assembleia geral. Foi indicado para presidir a reunião o Sr. João Carlos Kleinkauf
que assumiu os trabalhos agradecendo pela honra da indicação, enaltecendo o momento crítico
em que se encontra o clube fechado devido a pandemia do coronavirus. Em seguida nomeou o
Sr. Roberto Luiz Schaefer para secretariara condução dos trabalhos da reunião. Instalada a
mesa Diretora, o presidente da mesa, Sr. João Carlos Kleinkauf, propôs aos presentes, de que a
votação fosse por aclamação, a fim de evitar delongas não recomendadas devido a pandemia.
Colocou em apreciação a proposta e foi aprovada por unanimidade. Sendo assim, foi lido o
Edital de Convocação e na sequência iniciou o cumprimento da Ordem do Dia. Letra (a) Eleger a
Diretoria Executiva Biênio 2021/2022. 0 Presidente leu a apresentação de uma única chapa,
que foi eleita por aclamação para dirigir a Sociedade no Biênio 2021/2022, com a seguinte
nominata: Presidente: Rui Strassburger: Vice-presidente: Daniel Cansi; 1° Secretário: João
Carlos Kleinkauf; 2° secretário: Anselmo Dilkin; 1° Tesoureiro: Marco André Scheffel e 2°
Tesoureiro: Ricardo Henrique Weimmer. (0 presidente declarou eleita por aclamação e em
seguida passou para o item b) da ordem do dia: Eleger o Conselho Fiscal para o Biênio
2021/2022. Foi apresentada também chapa única que após lida aos presentes foi colocada em
votação por aclamação e declarada eleita para Conselho Fiscal Biênio2021/2022 na seguinte
composição. 1° Titular, Sr. Gerson Luiz Becker; 2° Titular: Guilherme Paese Brandelli; 3° titular
Roberto Luiz Schaefer; 1° Suplente: Mariego José Bonalume, 2° Suplente Sr. Wilmar
Bauermann e 3° Suplente. Sr. Luiz Fernando Metz. O presidente declarou eleita a nominata
acima para Conselho Fiscal 2021/2022e foi para o último item da ordem do dia, letra c) assuntos
especiais. Não sendo apresentado nenhum assunto para o momento o presidente colocou
"palavra livre" à Assembleia. O presidente eleito, Sr. Rui Strassburger pediu a palavra e disse
que não queria se delongar, por isso em poucas palavras gostaria de imensamente agradecer a
confiança que lhe foi dada para ficar a frente à presidência da Sociedade de Canto União e
prometeu muita dedicação e trabalho, contando com o apoio de todos e que se sente muito
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honrado. O Sr. Luiz Schwantes

também se manifestou dizendo que o momento desta data é um
fato histórico nos 125 anos de existência da Sociedade, pela exigência do uso de máscara de
proteção ao coronavírua e pediu que fosse feito um registro fotográfico dos presentes para a
posteridade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente da Assembleia declarou encerrada a
Assembleia Geral Ordinária, pelo que foi lavrada a ata que vai assinada pelo presidente João
Carlos Kleinkauf e o secretário da Assembleia Sr. Roberto Luiz Schaefer.
Estância Velha, 30 de setembro de 2020.
DECLARAÇÃO DE CÓPIA REL
Rui Strassburger e João Carlos Kleinkauf, declaram sob as penas da lei que a presente Ata é cópia
fiel do original lavrado em Livro próprio.
EstâneiLV_7Iha(RS), 27 de abril de 2021.

RUI STRASSBURGER
PRESIDENTE

JO 0 CARLOS KLEINKAUF.
SECRETÁRIO

4v. Presideille Vargas, 63 • CEP 93.600-0 O 0 • Estância Willa • RS • Brasil • Fore: 51 3561.1197

SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAL DE PROTESTOS
Rua Jos4 de AlinuP,43913 -Cu. PoRal 3*- Fonu: 031)3170.8001 • CEP 93500.000 • ERancia WI,. - Rs
CELIA MARIA BARRETTA GRAFO - Oflolsla
—

L.
„. -:
.0.

•'

•

.t.11
..
'.-

ii _
.2...
....

.y.;•: ...,
,ZY
‘,:. .
1.‘

CERTIFICO, que o presente documento foi r mind() às fls. 192, do
Livro A-22, sob n° 26/3, e anotado à margem ,lo registro n° 3, às fls.
11, do Livro A-1. O referido é verdade e dou fé
Estancia Velha, RS,19 de maio de 2021.
Emeturnontot:
Procassamento elstremico: R$ 6,30 (0201.01.2000i. i• 0u413 = R$ 1,40);
Rog.Ata/AltionEstatuto Social P a;$ 66,70 (0201.04.2CODO — 00266 = R$ 3,37.)
I
,
i *11°111 k',14,
:
Ns.
m
Joalma de'ato,-S
:Mitt.

ft,

f-3 IN5,-j
o
Cr
tik;
• 4, ,, .

'5)

•

v

t
or
SL
Q

.,

,T.O. .4,

Sociedade de Catito Utzião j , ' ''•;,
Fundada em 10 de julho de 1894
ESTÂNCIA VELHA - RS
Filiada à FBRGS e a FECORS

-.)V rY '
Ds.

RELAÇÃO DE MEMBROS
Relação dos membros componentes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
da Sociedade de Canto União de Estância Velha - RS
Biênio 2021-2022
DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: Rui Strassburger, domiciliado à Rua Presidente Lucena, 3404
- Bairro Centro - Estância Velha - RS - Cep:93600-320, brasileiro, solteiro,
maior, filho de Almiro Arsenio Strassburger e Ilse Inca Strassburger, e-mail
sociedadescu©terra.com.br Comerciante, portador da RG 1031772501SSP/PC RS e CPF No 492.540.810-00
Vice Presidente: Daniel Cansi, domiciliado à Avenida Presidente Vargas,
864 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS Cep: 93600-790, brasileiro,
casado, filho de Ovídio Cansi e Glasi Vera Cansi, e-mail
sociedadescuterra.com.br , Comerciante, portador da RG 7043084834 SSP/PC RS e CPF No 570.998.470-15
1° Secretário: João Carlos Kleinkauf, domiciliado à Rua Aimoré, 775 Bairro União - Estância Velha - RS - Cep: 93610-810, brasileiro, casado,
filho de Serilo Aledino Kleinkauf e Noeli Maria Kleinkauf, e-mail
joao©immig.com.br , Técnico Contábil, portador da RG 1015168221 SSP/PC RS e CPF No 329.644.550-15
20 Secretário: Anselmo Dilkin, domiciliado à Rua Lauro Normélio
Konrath, 364 - Bairro União - Estância Velha - RS - Cep: 93.610-390,
brasileiro, divorciado, filho de Jeronimo Dilkin e Amália Dilkin, e-mail
sociedadescuterra.com.br , Aposentado, portador da RG 9003982882
SSP/PC RS e CPF No 284.517.160-91
10 Tesoureiro: Marco Andre Scheffel, domiciliado à Rua Carlos Barbosa,
54 - Centro - Estância Velha - RS - Cep: 93600-050, brasileiro, casado,
filho de Nilson Roberto Scheffel e Eneida dos Santos Scheffel, e-mail
sociedadescu(aterra.com.br , Técnico Contábil, portador da RG 1061374573
SSP/PC RS e CPF No 701.530.000-15
2° Tesoureiro: Ricardo Henrique Weimer, domiciliado à rua Eça de
Queiroz, 308 - Centro - Estância Velha - RS - Cep: 93600-660, brasileiro,
solteiro, maior, filho de Danillo Carlos Weimer e Elsida Leda Weimer, e-mail
Técnico Contábil, portador da RG
sociedadescuterra.com.br ,
8002687591 SSP/PC RS e CPF N0 256.283.130-68
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Sociedade de Calif° Nião ,
z . g,
Fundada em 1° de julho de 1894
ESTÂNCIA VELHA-RS
Filiada à FBRGS e a FECORS

10 Titular: Gerson Luiz Becker, domiciliado à Rua Nereu Ramos, 70 Bairro Floresta Estância Velha - RS - Cep: 93600-810, brasileiro, casado,
filho de Werno Becker e Loni Becker, Empresário, e-mail
sociedadescuterra.com.br , portador da RG 2009950078 SJS/II RS e CPF
No 329.599.740-34,
2° Titular: Guilherme Paese Brandelli, domiciliado â Rua São Leopoldo,
745 - Apto. 304 C - Bairro Liberdade - Novo Hamburgo - RS - Cep:
93330-000, brasileiro, solteiro, maior, filho de Olivar Brandelli e Maria
Paese Brandelli, e-mail guilherme©exatusassessoria.com.br
Contador,
portador da RG 8067703283 SJS/DI RS e CPF No 013.842.180-33
30 Titular: Roberto Luiz Schaefer, domiciliado à Rua Santos Dumont,
976 - Bairro 25 de Julho - Ivoti - RS -. Cep: 93.900-000, brasileiro,
solteiro, maior, filho de Oigen Guido Schaefer e Lad Breyer Schaefer, e-mail
sociedadescu©terra.com.br , Corretor de Seguros, portador da RG
5002010352 SSP/PC RS e do CPF No 211.974.580-34
1° Suplente: Mariego Jose Bonalume, domiciliado à Rua Osvaldo
Estância Velha - RS - Cep: 93601-390,
Aranha, 132 - Bairro Floresta
brasileiro, casado, filho de Alberto Bonalume e Luiza Bonalume, e-mail
sociedadescuterra.com.br , Representante Comercial, portador da RG
2015788363 SSP/PC RS e do CPF No 317.406.500-34
2° Suplente: Wilmar Bauermann, domiciliado à Rua João Schneider, 540
- Bairro Jardim do Alto - Ivoti - RS, Cep 93900-000, brasileiro, casado,
filho de Edmundo Bauermann e Melita Bauermann, e-mail
sociedadescuterra.com.br , Comerciante, portador do RG 5018263045
SSP/PC RS e CPF N°350.839.640-15
30 Suplente: Fernando Luiz Metz, domiciliado à Rua Zeno Schmiedel,
544 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93600-820, brasileiro,
e-mail
Metz,
Helena
e
Metz
Elton
de
filho
casado,
,
Comerciante,
portador
da
RG
7029044150
sociedadescuOterra.com.br
SSP/PC RS e CPF No 433.363.610-87

Estância Velha (RS), 06 de maio de 2021.

Presidente
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CONSELHO FISCAL:

Rui Strassburger

..i.D.

rios Kleinkauf

Secretário
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SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAL DE PROTESTOS
Rua .1094 do Akoncar. 696 C PosMI 33 -Foam: (51) 3170.8001 .CEP 93600.000 • Esléncia Vellm • RS
CELIA MARIA BARRETTA GRAFF • Ofklala

CERTIFICO, que o presente documento foiaverbe'cin...árt fia. 102, do
Livro A-22, sob n• 2813, e anotado à margem do registro n' 3, às fls.
If, do Livro A-1. O referido é verdade e dou fé.
Estáncia Velha, RS,19 de milk) de 2021.
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Sociedade de Ca'Ito Nião
Fundada em 1° de julho de 1894
ESTÂNCIA VELHA. RS
Filiada à FBRGS e a FECORS

RELAÇÃO DE MEMBROS
Relação dos membros componentes da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
da Sociedade de Canto União de Estância Velha - RS
Biênio 2021-2022

DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: Rui Strassburger, domiciliado à Rua Presidente Lucena, 3404
- Bairro Centro - Estância Velha - RS - Cep:93600-320, brasileiro, solteiro,
maior, filho de Almiro Arsenio Strassburger e use Inca Strassburger, e-mail
sociedadescu@terra.com.br Comerciante, portador da RG 1031772501SSP/PC RS e CPF No 492.540.810-00
Vice Presidente: Daniel Cansi, domiciliado à Avenida Presidente Vargas,
864 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS Cep: 93600-790, brasileiro,
casado, filho de Ovidio Cansi e Glasi Vera Cansi, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Comerciante, portador da RG 7043084834 SSP/PC RS e CPF No 570.998.470-15
1° Secretário: João Carlos Kleinkauf, domiciliado à Rua Aimoré, 775 Bairro União - Estância Velha - RS - Cep: 93610-810, brasileiro, casado,
filho de Serilo Aledino Kleinkauf e Noeli Maria Kleinkauf, e-mail
joao@immig.com.br , Técnico Contábil, portador da RG 1015168221 SSP/PC RS e CPF No 329.644.550-15
2° Secretário: Anselmo Dilkin, domiciliado à Rua Lauro Normélio
Konrath, 364 - Bairro União - Estância Velha - RS - Cep: 93.610-390,
brasileiro, divorciado, filho de Jeronimo Dilkin e Amália Dilkin, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Aposentado, portador da RG 9003982882
SSP/PC RS e CPF No 284.517.160-91
10 Tesoureiro: Marco Andre Scheffel, domiciliado à Rua Carlos Barbosa,
54 - Centro - Estância Velha - RS - Cep: 93600-050, brasileiro, casado,
filho de Nilson Roberto Scheffel e Eneida dos Santos Scheffel, e-mail
sociedadescu@iterra.com.br , Técnico Contábil, portador da RG 1061374573
SSP/PC RS e CPF No 701.530.000-15
2° Tesoureiro: Ricardo Henrique Weimer, domiciliado à rua Eça de
Queiroz, 308 - Centro - Estância Velha - RS - Cep: 93600-660, brasileiro,
solteiro, maior, filho de Danillo Carlos Weimer e Elsida Leda Weimer, e-mail
sociedadescuterra.com.br , Técnico Contábil, portador da RG
8002687591 SSP/PC RS e CPF No 256.283.130-68
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Sociedade de Catzto União
Fundada em 10 de julho de 1894
ESTÂNCIA VELHA-RS
Filiada à FBRGS e a FECORS
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CONSELHO FISCAL:
1° Titular: Gerson Luiz Becker, domiciliado à Rua Nereu Ramos, 70 Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93600-810, brasileiro, casado,
filho de Werno Becker e Loni Becker, Empresário, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , portador da RG 2009950078 SJS/II RS e CPF
No 329.599.740-34,
2° Titular: Guilherme Paese Brandelli, domiciliado à Rua São Leopoldo,
745 - Apto. 304 C - Bairro Liberdade - Novo Hamburgo - RS - Cep:
93330-000, brasileiro, solteiro, maior, filho de Olivar Brandelli e Maria
Paese Brandelli, e-mail guilherme@exatusassessoria.com.br , Contador,
portador da RG 8067703283 SJS/DI RS e CPF No 013.842.180-33
3° Titular: Roberto Luiz Schaefer, domiciliado à Rua Santos Dumont,
976 - Bairro 25 de Julho - Ivoti - RS - Cep: 93.900-000, brasileiro,
solteiro, maior, filho de Oigen Guido Schaefer e Laci Breyer Schaefer, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Corretor de Seguros, portador da RG
5002010352 SSP/PC RS e do CPF No 211.974.580-34
10 Suplente: Mariego Jose Bonalume, domiciliado à Rua Osvaldo
Aranha, 132 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93601-390,
brasileiro, casado, filho de Alberto Bonalume e Luiza Bonalume, e-mail
sociedadescu@terra.com.br , Representante Comercial, portador da RG
2015788363 SSP/PC RS e do CPF No 317.406.500-34
2° Suplente: Wilmar Bauermann, domiciliado à Rua João Schneider, 540
- Bairro Jardim do Alto - Ivoti - RS, Cep 93900-000, brasileiro, casado,
filho de Edmundo Bauermann e Melita Bauermann, e-mail
sociedadescuOterra.com.br , Comerciante, portador do RG 5018263045
SSP/PC RS e CPF No 350.839.640-15
3° Suplente: Fernando Luiz Metz, domiciliado à Rua Zeno Schmiedel,
544 - Bairro Floresta - Estância Velha - RS - Cep: 93600-820, brasileiro,
e-mail
Metz,
Helena
e
Metz
filho
de
Elton
casado,
,
Comerciante,
portador
da
RG
7029044150
sociedadescu@terra.com.br
SSP/PC RS e CPF No 433.363.610-87

Estância Velha (RS), 06 de maio de 2021.
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Rui Strassburger

Presidente

Joao

arlos Meinkaut
Secretário
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