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CONVÊNIO n.º 007/2014 

 

 

 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 23ª Região - Procuradoria do Trabalho no Município de Rondonópolis/MT, 
com sede na Rua Dom Aquino, nº 419, Jd. Guanabara, Município de Rondonópolis/MT, 
por meio de seu Procurador do Trabalho, Dr. ANDRÉ VINICIUS MELATTI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/PRT23 nº 58, de 04/03/2010, e o 
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (Prefeitura Municipal de Pedra Preta), pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede Avenida Fernando Correa da Costa, s/n, Centro, 
inscrito no CNPJ/MT sob o nº.  03773942/0001-09, neste ato representado por sua 
Prefeita Municipal, Senhora MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI, brasileira, casada, 
portadora do RG nº. 148027 e do CPF/MF nº. 468902971 72, residente na Rua Sergipe nº 
552, Cidade de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, firmam o presente Convênio, em 
conformidade com a IN/STN - 01/97 e com a Lei 8.666/93, na seguinte forma e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos para a Prefeitura Municipal de 
Pedra Preta/MT, oriundos de Termos de Ajuste de Conduta e de acordos e/ou 
condenações na Justiça do Trabalho, para a construção de três quadras poliesportivas no 
município, no espaço conhecido como “CENTRO DE EVENTOS ALEXANDRINA ALVES 
DE FREITAS”, situado na Av. Frei Servácio, s/nº, Bairro Jardim Natureza, Pedra Preta/MT, 
conforme projeto e cronograma de atividades apresentados, que fazem parte integrante 
do presente convênio. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO 

Para alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho 
especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste 
Termo, independente de transcrição. 
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CLAUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS 

Os recursos financeiros necessários à execução do presente convênio são no valor 
aproximado de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), cabendo ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO destinar a importância de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), provenientes de Termos de Ajustes de Condutas e/ou acordos e 
condenações judiciais proferidas pela justiça do trabalho, cabendo à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEDRA PRETA a contrapartida financeira no valor aproximado de R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais), suprindo eventuais despesas extraordinárias, conforme 
Plano de Trabalho aprovado.  
 

 

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES 

I - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO se compromete a repassar, 
preferencialmente no prazo de até 06 (seis) meses, a contar da publicação deste 
instrumento no Diário Oficial do Estado, a importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) à Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, oriundo de Termos de Ajustes de 
Condutas (TAC's) e de acordos e/ou condenações judiciais, que serão viabilizados pelo 
Ministério Público do Trabalho; 

 

2 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA se compromete: 

a) Aplicar única e exclusivamente a importância repassada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO, que deverá obedecer a Lei n.º 8.666/1993, para a construção de três 
quadras poliesportivas no município, no espaço conhecido como “CENTRO DE 
EVENTOS ALEXANDRINA ALVES DE FREITAS”, situado na Av. Frei Servácio, s/nº, 
Bairro Jardim Natureza, Pedra Preta/MT, conforme Plano de Trabalho; 

b) Assegurar, mediante previsão orçamentária específica, os valores referentes à 
contrapartida financeira oferecida; 

c) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO;  

d) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em banco Oficial, 
qual seja: Banco do Brasil S/A, Agência nº 2423-6, Conta Corrente nº 23.772-8; 

e) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste convênio e a 
finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros do MINISTERIO 
PÚBLICO DO TRABALHO. 

f) Contratar empresa especializada para a construção das quadras poliesportivas, 
observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei n.º 8.666/1993); 

g) Fazer constar no edital de licitação e no contrato de execução ou fornecimento, quando 
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for o caso, que a responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e serviços 
executados é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto conveniado; 

h) Iniciar a construção das quadras poliesportivas, somente depois da transferência 
integral dos valores pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO;        

i) Facilitar ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO todos os meios e condições 
necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive permitindo-lhe efetuar 
inspeções in loco, fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos 
relacionados com a execução do objeto deste Instrumento; 

j) Indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto pactuado, o 
qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, 
encaminhar ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO relatório circunstanciado dos 
fatos;  

k) Instaurar processo administrativo, inclusive de caráter disciplinar, quando constatado o 
desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou 
na gestão financeira do Convênio, comunicando a eventual instauração ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO; 

l) Dar ciência da assinatura deste convênio à Câmara Municipal, conforme determina 
parágrafo segundo, do artigo 116, da Lei n.º 8.666, de 21/06/93; 

m) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado, encaminhando cópia ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO; 

n) Encaminhar o convênio ao Tribunal de Contas do Estado para registro; 

o) Encaminhar a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado após análise da 
mesma; 

p) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução das 
obras, em conformidade com as normas técnicas brasileiras; 

q) Fiscalizar o andamento das obras e a correta observância da legislação trabalhista, 
sobretudo se as normas de saúde e segurança do trabalho vem sendo respeitadas pelo 
construtor, tais como: existência de instalações sanitárias no canteiro de obras, jornada de 
trabalho não superior a prevista em lei, fornecimento e utilização de equipamentos de 
proteção individual (botas, uniforme, luvas, óculos de proteção, etc.),  disponibilização de 
água potável, filtrada e fresca ao trabalhadores, instalação de tapumes e de anteparos de 
proteção em locais onde haja risco de queda de trabalhadores, dentre outros; 

r) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, 
decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na 
execução do objeto deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou 
extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento; 
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s) depositar em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ou outro Fundo ou 
projeto indicado pelo Ministério Público do Trabalho, os valores que forem repassados 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e não utilizados, seja em razão da 
desistência na construção das quadras poliesportivas, seja em razão da paralisação das 
obras, seja em razão do valor final da obra ser inferior ao inicialmente orçado, dentre 
outras hipóteses;  

 

CLAUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste instrumento é de 01 (um) ano, contado a partir da data do 
repasse integral do valor constante na Cláusula Terceira à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEDRA PRETA, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, desde que 
devidamente justificado e anterior ao término da vigência. 

 

CLAUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO “EX OFICIO” 

Poderá ser prorrogada a vigência deste convênio, mediante aquiescência do Ministério 
Publico do Trabalho.   

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Parágrafo Primeiro – Os recursos deste Convênio, enquanto não utilizados, deverão ser 
obrigatoriamente aplicados em: 

I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês. 

II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto 
lastreada em título de dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para 
prazos menores que um mês. 

Parágrafo Segundo – Os recursos de aplicação financeira serão obrigatoriamente 
aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 
contas exigidas para os recursos transferidos. 

    

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado com 
cópias reprográficas ao Ministério Publico do Trabalho até 60 (sessenta) dias após a 
execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, assumindo a Senhora Prefeita 
Municipal responsabilidade direta, imediata e pessoal sobre a aplicação escorreita dos 
recursos recebidos, dando-lhes a destinação constante neste Convênio. 

Parágrafo Primeiro - A prestação de contas do total dos recursos financeiros alocados 
deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
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I.  Plano de trabalho (Anexo I a V); 

II.  Cópia deste instrumento e seus termos aditivos e respectivas indicações dos 
extratos; 

III.  Demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando o saldo (Anexo 
VI); 

IV.  Relatório de cumprimento do objeto (anexo VII); 

V.  Relatório de execução física (Anexo VIII); 

VI.  Relatório de Execução financeira (Anexo IX); 

VII.  Relação de pagamentos (Anexo X); 

VIII.  Relação dos bens adquiridos com os recursos do convênio Anexo XI); 

IX.  Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII); 

X.  Cópia das Notas Fiscais e/ou recibos, com a indicação do numero do Convênio; 

XI.  Cópias de cheques e/ou ordem bancária; 

XII.  Extrato de conta bancária específica do período do recebimento dos recursos até o 
ultimo pagamento; 

XIII.  Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO; 

XIV.  Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive despachos adjudicatório e 
homologação das licitações realizadas ou justificadas para sua dispensa ou 
inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal.     

 

CLÁUSULA NONA – DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

As faturas, notas fiscais, recibos e outros documentos de despesas deverão ser emitidos 
em nome do executor, devidamente identificados com o número deste Convênio. 

Parágrafo Único - Não poderão ser pagos com recursos do Convênio despesas 
contraídas fora da sua vigência, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou 
mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de 
administração. 

 

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAÇÃO 

O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante 
proposta de modificação a ser apresentada em até 30 (trinta) dias antes do seu término, 
devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL 

Independentemente de notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais, 
constituem motivos para resolução do presente Convênio o inadimplemento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas e, em especial, quando vierem a ser constatadas as seguintes 
situações: 

a)  não viabilização dos recursos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO; 

b)  utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

c)  falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

O Município providenciará, como condição de eficácia, a publicação deste Convênio em 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar de sua 
assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE PEDRA PRETA/MT, para dirimir litígios 
oriundos deste Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de 
igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais, na presença de duas 
testemunhas que também o subscreve. 

 

Pedra Preta/MT, 13 de Junho de 2014. 

 

 

ANDRÉ VINICIUS MELATTI 

Procurador do Trabalho 

 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI 

Prefeita Municipal 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Leandro Marcidelli de Almeida 

       CPF nº 041.630.429-03 

José Renato Ramos Camilo Lima 

          CPF n.º 835.097.981-04 


