
 

 

 

 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Candelária 
Procuradoria Geral do Município de Candelária 

Avenida Pereira Rego, nº 1665, sala 07 
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CEP: 96930-000 
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CONVÊNIO Nº 026/2012 

     

Convenio que celebram o MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e 

o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA – SINFUCAN, para a 

viabilização dos descontos autorizados pelos servidores, 

em folha de pagamento.                                   

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. 

Pereira Rego, nº 1665, nesta cidade, CNPJ nº 87.568.911/0001-06, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LAURO MAINARDI, doravante 

denominado CONVENENTE  e de outro lado o SINDICATO DOS  FUNCIONÁRIOS  

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA – SINFUCAN, CNPJ nº 01.699.360/0001-96,  

com sede a Rua Alberto Pasqualine, nº 526, neste ato representado pelo seu Presidente, 

Sr. VALBERTO HOESEL, portador do CPF nº 496.487.480-04, doravante denominado 

CONVENIADO, com base no art. 71, §1º, incisos I e II e  §2º da  Lei Municipal nº 

091/2005, de 21/12/2005, republicada em 13/02/2006,  firmam o presente Convênio 

que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 

                        Constitui objeto deste Convênio, a viabilização aos servidores 

associados ao SINFUCAN, dos descontos autorizados por estes, diretamente em folha de 

pagamento do Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações: 

                         Constitui Obrigação do Município de Candelária: 

a) Fornecer mensalmente ao SINFUCAN, o valor da remuneração 

dos servidores, com o respectivo limite máximo legal disponível 

para o desconto em folha de pagamento; 
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b) Efetuar os descontos, até o limite informado, diretamente na folha 

de pagamento dos servidores. 

c) Repassar ao SINFUCAN, até o quinto dia útil do mês subsequente, 

o total dos valores descontados dos servidores, através de 

transferência ou depósito bancário, para conta corrente da 

entidade. 

d) Comunicar imediatamente ao SINFUCAN, quando houver 

desligamento de servidor do quadro funcional do Município.  

 

                          Constitui Obrigação do SINFUCAN: 

a) Fornecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, 

até o dia vinte (20) de cada mês, relação contendo o nome e o 

valor a ser descontado de cada servidor associado, respeitando o 

limite autorizado pelo Município. 

b) Responsabilizar-se pela coleta da assinatura dos servidores 

associados da entidade nas autorizações para desconto em folha, 

bem como, pela guarda destes documentos em sua sede pelo 

período mínimo de dez anos. 

c) Efetuar o pagamento decorrente dos descontos em folha, aos 

estabelecimentos conveniados e/ou contratados para o 

fornecimento de bens e/ou serviços aos seus associados; 

d) Responsabilizar-se por qualquer pendência que possa existir entre 

os seus associados e os estabelecimentos conveniados e/ou 

contratados para o fornecimento de bens e/ou serviços. 

e) Disponibilizar ao Município e aos órgãos de controle interno e 

externo, a qualquer tempo, sempre que solicitado, os 

documentos que originaram e autorizaram os descontos.       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do limite para desconto: 
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                        O limite máximo para desconto, conforme previsto no §2º do art. 71, 

da Lei Municipal nº 091/2005, será de quarenta e cinco por cento (45%) da 

remuneração ou provento do servidor, ou, caso haja alteração na legislação que trata 

do assunto, o que a lei indicar.  

 

CLÁUSULA QUARTA – Das custas operacionais: 

                       Em decorrência das obrigações do presente convênio, que estabelece 

uma mútua colaboração, em benefício dos servidores associados da entidade sindical, 

caberá ao MUNICÍPIO suportar as custas para a efetivação do desconto em folha de 

pagamento, enquanto que  o SINFUCAN arcará com as despesas decorrentes dos 

documentos para autorização dos descontos, dos vales compras que a entidade instituir 

ou utilizar, dos documentos de  convênios e/ou contratos com os estabelecimentos por 

ele conveniados e também com as tarifas bancárias relativas as transferências do 

Município ao SINFUCAN.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor das tarifas bancárias debitadas ao Município, decorrentes 

de transferências de valores ao SINFUCAN, serão informadas à entidade sindical durante 

o mês em que houver a operação, para que sejam imediatamente reembolsadas aos 

cofres públicos.    

 

CLÁUSULA QUINTA – Do período de vigência: 

                          O presente Convênio vigerá pelo período de 12 (doze) meses, a contar 

de sua assinatura, renovando-se mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos 

períodos, até o prazo máximo permitido em Lei, desde que não haja a manifestação 

expressa em contrário, pelas partes. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – Da rescisão: 

a) O presente Convênio poderá ser rescindido com comunicação prévia mínima de 

sessenta (60) dias entre as partes, caso ocorra o descumprimento das obrigações ora 

estipuladas.     
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b) Na hipótese de rescisão do convênio, as parcelas remanescentes que tenham sido 

autorizadas até a data da comunicação da rescisão, continuarão a ser descontadas 

até o final do período previamente autorizado para desconto em folha.   

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Foro: 

                         Para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes deste Convênio e que 

não possam ser resolvidas administrativamente entre as partes, fica eleito o Foro da 

Comarca de Candelária – RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

                         E por estarem de pleno acordo com os termos em que foi redigido o 

presente Convênio, as partes o assinam em quatro (04) vias de igual teor e forma, 

juntamente com duas testemunhas. 

 

Candelária, 30 de agosto de 2012. 

 

 

LAURO MAINARDI   VALBERTO HOESEL 

Prefeito Municipal   Presidente do SINFUCAN 

   

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:                                                          Nome: 

RG:                                                               RG: 

Ass.:                                                              Ass.:  
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TERMO ADITIVO Nº 01 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA - SINFUCAN, já qualificados no Convênio nº 026/2012, 

firmado em 30 de agosto de 2012, com base no art. 71, §1º, incisos I e II e §2º da Lei 

Municipal nº 091/2005, de 21/12/2005, republicada em 13/02/2006, vêm acordar as 

seguintes Cláusulas e Condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 29 de agosto de 2014 o prazo de 

duração do presente Convênio. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas e condições do Convênio Original 

firmado em 30 de agosto de 2012, permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

  E, por estarem de pleno e comum acordo firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Candelária, 23 de agosto de 2013. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  VALBERTO HOESEL 

Prefeito Municipal   Presidente do SINFUCAN 

   

 

TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 

RG:       RG: 

ASS.:       ASS.: 
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TERMO ADITIVO Nº 02 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA - SINFUCAN, já qualificados no Convênio nº 026/2012, 

firmado em 30 de agosto de 2012, com base no art. 71, §1º, incisos I e II e §2º da Lei 

Municipal nº 091/2005, de 21/12/2005, republicada em 13/02/2006, vêm acordar as 

seguintes Cláusulas e Condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 29 de agosto de 2015 o prazo de 

duração do presente Convênio. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas e condições do Convênio Original 

firmado em 30 de agosto de 2012, já alteradas pelo Termo Aditivo nº 01, permanecem 

inalteradas e em pleno vigor. 

 

  E, por estarem de pleno e comum acordo firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Candelária, 26 de agosto de 2014. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  VALBERTO HOESEL 

Prefeito Municipal   Presidente do SINFUCAN 

   

 

TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 
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RG:       RG: 

ASS.:       ASS.: 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 03 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA - SINFUCAN, já qualificados no Convênio nº 026/2012, 

firmado em 30 de agosto de 2012 e com base no art. 71, §1º, incisos I e II e §2º da Lei 

Municipal nº 091/2005, de 21/12/2005, republicada em 13/02/2006, vêm acordar as 

seguintes Cláusulas e Condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2015 o prazo 

de duração do presente Convênio. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas e condições do Convênio Original 

firmado em 30 de agosto de 2012, já alteradas pelos Termos Aditivos nºs 01 e 02, 

permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

  E, por estarem de pleno e comum acordo firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Candelária, 24 de agosto de 2015. 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  VALBERTO HOESEL 

Prefeito Municipal   Presidente do SINFUCAN 
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TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 

RG:       RG: 

ASS.:       ASS.: 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 04 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA - SINFUCAN, já qualificados no Convênio nº 026/2012, 

firmado em 30 de agosto de 2012 e com base no art. 71, §1º, incisos I e II e §2º da Lei 

Municipal nº 091/2005, de 21/12/2005, republicada em 13/02/2006, vêm acordar as 

seguintes Cláusulas e Condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2016 o prazo 

de duração do presente Convênio. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas e condições do Convênio Original 

firmado em 30 de agosto de 2012, já alteradas pelos Termos Aditivos nºs 01 a 03, 

permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

  E, por estarem de pleno e comum acordo firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Candelária, 31 de dezembro de 2015. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  VALBERTO HOESEL 

Prefeito Municipal   Presidente do SINFUCAN 
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TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 

RG:       RG: 

ASS.:       ASS.: 

 

TERMO ADITIVO Nº 05  

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA - SINFUCAN, já qualificados no Convênio nº 

026/2012, firmado em 30 de agosto de 2012 e com base no art. 71, §1º, incisos I e II e 

§2º da Lei Municipal nº 091/2005, de 21/12/2005, republicada em 13/02/2006, vêm 

acordar as seguintes Cláusulas e Condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2017 o prazo 

de duração do presente Convênio. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas e condições do Convênio Original 

firmado em 30 de agosto de 2012, já alteradas pelos Termos Aditivos nºs 01 a 04, 

permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

  E, por estarem de pleno e comum acordo firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Candelária, 30 de dezembro de 2016. 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  VALBERTO HOESEL 

Prefeito Municipal   Presidente do SINFUCAN 
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TESTEMUNHAS: 

NOME:      NOME: 

RG:       RG: 

ASS.:       ASS.: 

 

 

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONVÊNIO 

Nº 026/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CANDELÁRIA E O SINDICATO DOS 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CANDELÁRIA – SINFUCAN, EM 30 DE AGOSTO DE 

2012. 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o nº 87.568.911/0001-06, com sede na Av. Pereira Rêgo, 1665, na 

cidade de Candelária - RS, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO 

ROBERTO BUTZGE, e do outro lado o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CANDELÁRIA – SINFUCAN, entidade sindical, inscrita no CNPJ sob o 

nº 01.699.360/0001-96, com sede a Rua Alberto Pasqualine, nº 526, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Sr. VALBERTO HOESEL, inscrito no CPF sob o nº 

496.487.480-04, têm justo e firmado entre si este TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL, 

com fulcro nos arts. 57, II, e 116, ambos da Lei nº 8.666/93, e no disposto no 

Memorando nº 197/2017 - PGM, datado de 17 de agosto de 2017 (em anexo), para 

fazer cessar os efeitos do Convênio nº 026/2012, celebrado entre as partes em 30 de 

agosto de 2012. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do Convênio nº 

026/2012, celebrado entre o Município de Candelária e o Sindicato dos Funcionários 

Públicos Municipais de Candelária – Sinfucan, em 30 de agosto de 2012, para a 

viabilização, aos Servidores Públicos Municipais de Candelária/RS associados ao 

Sindicato, dos descontos autorizados por estes, diretamente em suas folhas de 

pagamento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por força do presente Termo, as partes dão por 

rescindido, de forma amigável, em observância ao disposto nos arts. 57, II, e 116, ambos 

da Lei nº 8.666/93, o Convênio nº 026/2012, celebrado entre o Município de 

Candelária e o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Candelária – Sinfucan, 

em 30 de agosto de 2012, nada mais havendo estas a reclamar, a qualquer título, 

relativamente às obrigações assumidas por ocasião da celebração do ajuste ora 

rescindido, a contar de 30 de agosto de 2017. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em observância ao disposto na alínea ‘b’ da Cláusula 

Sexta do Convênio nº 026/2012, as parcelas remanescentes que tenham sido autorizadas 

até a data da comunicação da rescisão, no caso, até a data da celebração do presente 

Termo, continuarão a ser descontadas até o final do período previamente autorizado 

para desconto em folha.  

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a 

Justiça Comum da Comarca de Candelária - RS. 

 

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, 

assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
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Candelária, 29 de agosto de 2017. 

 

 

 PAULO ROBERTO BUTZGE  VALBERTO HOESEL 

 Prefeito Municipal    Presidente do SINFUCAN         

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:                 Nome: 

RG/CPF:                RG/CPF: 

Ass.:                  Ass.: 

 


