
 

DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de Almirante 
Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
           Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.352.12, de 03 de fevereiro de 2012. 
     

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 
A FIRMAR CONVÊNIO COM O 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 Art. 1º - Fica o Município de Almirante 
Tamandaré do Sul autorizado a firmar Convênio com o Poder Judiciário 
do Estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto é a qualificação e 
instrumentalização das Varas Cíveis da Comarca de Carazinho, para 
atender aos objetivos comuns de eficiência administrativa e jurisdicional, 
justiça fiscal e celeridade no atendimento ao contribuinte.  
 
 Parágrafo único - Integra esta Lei a Minuta do Convênio em anexo, 
bem como todas as suas disposições que se constituirão no futuro 
regramento da relação jurídica dela decorrente.  
 
 Art 2º- O Município, a partir da celebração do 
Convênio, participará, mediante a cedência de servidor ou estagiário, 
para atuar em Cartório Judicial Cível no Foro de Carazinho, no exercício 
de 2012, dentro do sistema de rodízio anual entre os Municípios de 
Almirante Tamandaré do Sul, de Coqueiros do Sul e de Santo Antônio do 
Planalto.  
 
 § 1º - Não havendo servidor efetivo disponível para a cedência ao 
Poder Judiciário, o Município fica autorizado a ceder estagiário mediante 
o contrato já firmado com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) 
com a vista a destinação de estagiário para atuar durante o ano 2012, 



 

mediante pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais pelo 
Município ao estagiário. 
 § 2º - O Foro de Carazinho instalará anexo, que compreenderá os 
feitos executivos fiscais dos Municípios jurisdicionados, proporcionando 
a agilização da tramitação e efetividade na cobrança dos créditos 
tributários e não tributários. 
 
     Art. 3º - É encargo do Município colocar à 
disposição do Poder Judiciário um veículo com motorista para uso dos 
Oficiais de Justiça, no cumprimento dos mandados e outros atos 
extraídos das ações em que o Município seja parte, com a finalidade de 
reduzir as despesas e custas judiciais. 
  
     Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 –Gabinete do Prefeito 
Proj/Atividade:  04.122.00021.2.002 
Elem.Despesa: 3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros- pessoa 
Jurídica. 

     Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.   
 

     Gabinete da Prefeita, 03 de fevereiro de 2012. 
 

 
        Dilse Klein Bicigo 

         Prefeita Municipal. 
 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

                
               Daiane Kolling 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 
 



 

MINUTA DE TERMO DE CONVÊNIO 
 
 
 

Termo de Convênio celebrado entre o 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO 
DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO 
SUL, de acordo com a Lei Municipal 
nº....../2012 de ...... de fevereiro de 2012, 
visando à qualificação e agilização dos 
processos de execução fiscal do 
Município. 

 
 
PRIMEIRO CONVENENTE: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº 89.522.064/0001-66, com 
sede em Porto Alegre, na Praça Marechal Deodoro, nº 55, adiante 
denominado apenas PODER JUDICIÁRIO, por intermédio de ser 
representante legal, competente para o ato, nos termos do que dispõem 
os artigos 32, 34 e 35 do Código de Organização Judiciária e, também, o 
artigo 42, 44 e 45 do Regimento Interno. 
 
SEGUNDO CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 04.215.782/0001-37, com sede administrativa na 
Av. General Lopes de Oliveira, nº 845, adiante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Poder Executivo 
Municipal, através de sua Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 
Dilse Klein Bicigo.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - das normas aplicáveis ao convênio - Regerão este 
Convênio as normas da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
todas as suas alterações vigentes aplicáveis à espécie, da Lei nº 
11.389/99, da Lei Complementar Municipal nº 011/2008, de 18 de 
fevereiro de 2008 - Estatuto dos Servidores Municipais de Almirante 
Tamandaré do Sul e o previsto na Lei Municipal n° ....... de ...... de ........... 
de 2012, além dos critérios fixados neste Instrumento de Convênio, 
observando-se sempre a existência do interesse público. 



 

CLÁUSULA SEGUNDA - do objeto - Constitui objeto do presente 
Convênio a parceria que se estabelecerá entre o MUNICÍPIO e o PODER 
JUDICIÁRIO, visando à qualificação e instrumentalização das Varas 
Cíveis da Comarca de Carazinho, para atender aos objetivos comuns de 
eficiência administrativa e jurisdicional, justiça fiscal e celeridade no 
atendimento ao contribuinte. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - das obrigações das partes convenentes - Caberá às 
partes convenentes: 
 
I - ao MUNICÍPIO: 
 
a) Ceder, sem ônus ao PODER JUDICIÁRIO, 1 (um) servidor ou 
estagiário para atuar no Cartório Judicial Cível do Foro de Carazinho, em 
sistema de rodízio anual com os Municípios de Almirante Tamandaré do 
Sul, Santo Antônio do Planalto e Coqueiros do Sul; 
 
b) Ajuizar as execuções fiscais instruídas dos documentos necessários à 
citação dos executados; 
 
c) Colocar à disposição um veículo com motorista para uso dos oficiais 
de justiça designados especialmente para cumprir mandados e outros 
atos extraídos das ações em que o MUNICÍPIO seja parte, bastando que 
seja prevista a necessidade com antecedência;  
 
d) Adotar as providências necessárias à substituição de seu servidor ou 
estagiário designado e aplicar as sanções administrativas quando este 
não cumprir com desiderato suas funções públicas e novos encargos 
objeto deste Convênio; e 
 
e) Contratar seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante, no 
caso de cedência de estagiário.  
 
II - ao PODER JUDICIÁRIO: 
 
a) Dotar o Cartório de material de uso permanente necessários à 
operacionalização dos atos jurisdicionais; 
 
 



 

b) Adotar o procedimento de citação por carta nas ações de execução 
ajuizadas pelo MUNICÍPIO, bem como simplificar outros atos 
processuais com vista a agilizar a tramitação das ações; 
 
c) Dispensar o MUNICÍPIO do pagamento de despesas de condução dos 
oficiais de justiça nas ações em que for parte; e 
 
d) Conceder treinamento ao servidor ou estagiário designado para atuar 
nas funções de execução do objeto deste Convênio. 
 
CLÁUSULA QUARTA - da gestão e da fiscalização - A fiscalização e o 
gerenciamento dos serviços descritos neste Convênio caberão aos Juízes 
Titulares das Varas  Cíveis , em sistema de rodízio, e ao Procurador-
Geral do Município, representando o PODER JUDICIÁRIO e o 
MUNICÍPIO, respectivamente, ou a quem estes delegarem as suas 
atribuições. 
 
Subcláusula única - Os convenentes designarão técnicos de suas 
respectivas áreas de atuação para acompanhar e avaliar, periodicamente, 
os trabalhos de execução deste Convênio, sugerindo, quando for o caso, 
alterações e providências que se fizerem necessárias para o melhor 
comprimento desta parceria. 
 
CLÁUSULA QUINTA - da vigência - Este Convênio entra em vigor na 
data da publicação da respectiva súmula do Diário da Justiça e terá 
validade de 60 (sessenta) meses, consoante o limite disposto no artigo 57, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - do aditamento - O presente Convênio poderá ser 
modificado de comum acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, 
desde que não haja mudanças no objeto do mesmo. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA - da rescisão - O presente Convênio poderá ser 
rescindido de pleno direito, por qualquer uma das partes convenentes e a 
qualquer tempo, mediante aviso, por escrito, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias, sem qualquer ônus para os partícipes. 
 



 

CLÁUSULA OITAVA - das despesas - As despesas decorrentes deste 
convênio correrão a custa da seguinte dotação orçamentária:  

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito  

Unidade: 01 –Gabinete do Prefeito 

Proj/Atividade:  04.122.00021.2.002 

Elem.Despesa: 3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros- pessoa 
Jurídica 

 
CLÁUSULA NONA - do Foro - Para as questões divergentes que surjam 
do presente Convênio, não resolvidas na esfera administrativa, os 
integrantes elegem o Foro da Comarca de Carazinho, renunciando a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
       E por estarem ajustadas e acordadas, as partes firmam o presente 
Convênio para que surta seus jurídicos e legais efeitos, através do 
representante legal do MUNICÍPIO e do PODER JUDICIÁRIO 
responsáveis pela operacionalização deste ajuste juntamente com duas 
testemunhas. 
 
 

............................................, ... de ......... de 2012. 
 

 
 
 
 

___________________________           _____________________________ 
           PODER JUDICIÁRIO                                     MUNICÍPIO 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 


