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INSTRUMENTO DE CONVÊNIO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 

DE AURIFLAMA E A ASSOCIAÇÃO MÃOS UNIDAS 

 

CONVÊNIO N.º 01/2017 
 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE AURIFLAMA- ESTADO DE SÃO PAULO, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

51.842.334/0001-43, com sede na Rua João Pacheco de Lima, – Centro, nesta cidade de 

Auriflama, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Vagner 

Oliveira de Angelis, doravante denominado simplesmente CONCEDENTE, e de outro 

lado a ASSOCIAÇÃO MÃOS UNIDAS, com sede na Rua Feliciano Sales Cunha, nº 48-

95 - Bairro Centro - CEP 15350-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°. 

04.450.407/0001-71, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Sandro José 

Gonçalves, brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG n.º 16.397.305 

SSP/SP e CPF n.º 076.504.838-86, doravante denominada simplesmente CONVENENTE. 

 

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente CONVÊNIO, 

e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente instrumento, e que se regerá 

pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições 

abaixo assinadas: 

 

DO OBJETO DO CONVÊNIO 

 

Cláusula 1ª. O presente convênio tem como objeto a transmissão gratuita das 

sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e solenes, em tempo real, durante todo o 

exercício de 2017, por meio do sistema de radiodifusão. 

 

DA EXECUÇÃO 

 

Cláusula 2ª. A CONVENENTE se compromete a transmitir de forma gratuita as 

sessões legislativas ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de 

Auriflama, em tempo real, e de forma integral, durante o ano de 2017, a partir da assinatura 

do presente instrumento. 
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Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de transmissão em tempo real, por 

situações emergenciais, ou caso fortuito ou de força maior, a CONVENENTE se 

compromete a retirar com a CONCEDENTE a cópia da gravação da sessão para posterior 

transmissão no mesmo horário habitual da transmissão, em dia imediatamente posterior à 

solução do impedimento, realizando chamadas informativas prévias da transmissão. 

 

Cláusula 3ª. As sessões ordinárias realizar-se-ão todas as primeiras e terceiras 

segundas-feiras do mês, durante o ano legislativo, que compreende o período de 1º de 

fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro, com início às 20h, 

prorrogáveis automaticamente para o primeiro dia útil seguinte em caso de coincidirem 

com feriados nacionais, estaduais e municipais e/ou pontos facultativos municipais. 

 

Parágrafo único. As sessões extraordinárias e solenes serão comunicadas por 

escrito, facultando o envio via e-mail, para a CONVENENTE com antecedência mínima 

de 24 horas. 

 

Cláusula 4ª. A CONVENENTE compromete-se a realizar pelos menos dez 

chamadas informativas prévias da realização da sessão ordinária durante a semana que a 

antecede. 

 

Parágrafo único. A CONVENENTE compromete-se a realizar pelos menos cinco 

chamadas prévias da realização das sessões extraordinárias ou solenes, após a comunicação 

da CONCEDENTE. 

 

Cláusula 5ª. A CONCEDENTE autoriza a CONVENENETE a transmitir as sessões 

plenárias e, a utilizar o espeço físico do plenário destinado à imprensa durante a sessão. 

 

Cláusula 6ª. A CONVENENTE compromete-se e se responsabiliza a preparar, com 

o mínimo de uma horas de antecedência, as instalações técnicas no espaço da 

CONCEDENTE, para a realização das transmissões. 

 

Cláusula 7ª. A CONVENENTE é inteira responsável pelas obrigações tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias incidentes sobre seus associados, contratados e ou 

prestadores de serviço, que vierem a ser utilizados por ela na execução do presente 

convênio. 
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Parágrafo único. A CONVENENTE é também responsável pelas ações ou danos 

que seus associados, contratados e ou prestadores de serviço, que vierem a ser utilizados 

por ela na execução do presente convênio, causarem a CONCEDENTE ou a terceiros. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Cláusula 8ª. O presente convênio não envolverá transferência de recursos 

financeiros entre as partes, sendo cada qual responsável com os custos de seus respectivos 

encargos. 

 

DA ALTERAÇÃO 

 

Cláusula 9ª. O presente instrumento poderá ser alterado, mediante termo aditivo, 

atendendo os dispostos de conveniência e oportunidade da administração. 

 

DA RESCISÃO 

 

Cláusula 10ª. O presente convênio poderá ser rescindido através de denúncia escrita 

da parte interessada, com antecedências mínima de 30 (trinta) dias, contados do seu 

recebimento. 

 

DOS CONFLITOS E DAS SITUAÇÕES OMISSAS 

 

Cláusula 11ª. O conflitos eventualmente decorrentes das atividades constantes deste 

convênio, e as situações omissas neste instrumento, serão resolvidos pelos consenso das 

partes. Na impossibilidade de solução do conflito, será observada a forma prevista em lei. 

 

DO PRAZO 

 

Cláusula 12ª. O presente convênio tem vigência da data da sua assinatura, até 

31/12/2017, podendo ser prorrogado por expressa manifestação das partes, obedecendo aos 

critérios de conveniência e oportunidade da administração. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 13ª. O presente convênio não poderá ser objeto de cessão ou transferência, 

no todo ou em parte. 
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Cláusula 14ª. Aplica-se a execução deste termo, as Leis Federais n.º 9.612/98 e n.º 

8.666/93, e nos casos omissos as normas gerais de Direito Administrativo. 

 

DO FORO 

 

Cláusula 15ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente convênio, as 

partes elegem o foro da comarca de Auriflama-SP, ainda que exista outro mais 

privilegiado. 

 

Por estarem assim ajustados e contratados, firmam o presente instrumento em duas 

vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas. 

 

Auriflama-SP, 01 de fevereiro de 2017.  

 

 

 

 

 

 

CONCEDENTE CONVENENTE  

Câmara Municipal de Auriflama-SP                        Associação Mãos Unidas 

Vagner Oliveira de Angelis                                      Sandro José Gonçalves 

Presidente                                                                  CPF n.º 076.504.838-86 

 Diretor Presidente 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

José Aparecido Adad  Wagner Fernandes de Oliveira 

R.G. n.º 5.648.805                             R.G. n.º 33.570.582-0 

 


