
LEI Nº 5.972, DE 28 DE OUTUBRO DE 2003.

Autoriza  o  Município  a  Firmar  Convênios  com  os
Municípios  da  Comarca  de  Carazinho  para  abrigagem  de
crianças e adolescentes.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º  Autoriza  o  Município  a  firmar  Convênios  com  os  Municípios  da  Comarca  de
Carazinho  para  abrigagem  de  crianças  e  adolescentes  no  Abrigo  Municipal  Profª  Odila,  de
conformidade com a minuta, que integra a presente Lei.

Art. 2º O Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a  contar  da  data  da  assinatura,
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, independente de pré-aviso ou notificação, caso  o
interesse público assim o exigir.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

       
           12 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

                             1204 - Fundo Mun. da Criança e Adolescente
1204.0824301232.205 - Manut. Programa Estac. Rotativo Pago
1345-5/339030080000 - Generos Alimentícios de Consumo

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 28 de outubro de 2003.

                                                                                       ALEXANDRE A. GOELLNER
                    Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

    EVALDO F. DIOGO
Sec. Mun. da Administração

Imd

MINUTA DE CONVÊNIO

TERMO  DE  CONVÊNIO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM O
MUNICÍPIO  DE  CARAZINHO  E  O  MUNICÍPIO  DE
.....................................

Pelo presente instrumento, o MUNICPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ nº 87.613.535/0001-16, representado por  seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  Alexandre  A.
Goellner,  a  seguir  denominado  CEDENTE  e  o  Município  de  ........................,  doravante  denominado,



simplesmente,  CEDIDO  resolvem  celebrar  o  presente  CONVÊNIO  que  regerá  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
 

A Conveniada na condição  de  Entidade,  destinada  a  proporcionar  a  assistência  a  menores,
assume a obrigação de proporcionar abrigo, preservadas as peculiaridades do atendimento  em  medida  de
proteção e ensino fundamental, oferecendo alimentação.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Município de ......................./ RS, em contra-partida, para compensar a obrigação assumida
pela Conveniada na cláusula primeira, repassará o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais)
por cada menor abrigado e, quando se tratar de assistência por prazo inferior a 10 (dez) dias  pagará apenas
o  valor  de  R$  20,00  (  vinte  reais)  a  cada  diária,  pagamento  este  a  ser  feito  até  o  décimo  dia  do  mês
subseqüente, através de depósito bancário em conta corrente da conveniada.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O  abrigo  e  demais  atendimentos  aos  menores,  deverão  ser  encaminhados  pelo  Conselho
Tutelar do Município de ............................, acompanhado de dados a respeito dos mesmos.

CLÁUSULA QUARTA:

O Abrigo Municipal Profª Odila expedirá a cada trinta dias  Atestado de freqüência endereçado
ao Conselho Tutelar do ........................ dos menores atendidos.

CLÁUSULA QUINTA:

O  atendimento  prestado  pela  Conveniada  será  destinado  a  crianças  e  adolescentes,
cumprindo  com  todas  as  determinações  previstas  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  por  isso  as
omissões deste Convênio deverão ser resolvidas pelas normas do referido Diploma Legal.

CLÁUSULA SEXTA:

O  presente  Convênio  terá  vigência  de  12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  da  assinatura,
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, caso em que fica consignado que o valor das parcelas a
serem repassadas sofrerão reajuste pelo índice do IGPM/FGV,  ou  índice  que  vier  a  substituí-lo  pela  média
mensal aos meses que antecedem ao prazo conveniado.

CLÁUSULA SÉTIMA:

As  despesas  decorrentes  do  presente  Convênio  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:

         12 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                            1204 - Fundo Mun. da Criança e Adolescente
1204.0824301232.205 - Manut. Programa e outros
1345-5/339030080000 - Generos Alimentícios de Consumo

CLÁUSULA OITAVA:

As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Carazinho  para  dirimir  qualquer  litígio  oriundo  do
presente contrato.

Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias  de
igual  teor  e  forma  que  após  lido,  conferido  e  achado  conforme,  vai  assinado  pelas  partes  e  por  duas



testemunhas.

Coqueiros do Sul, ... de ............................. de 2003.

Município de .........................                          Município de Carazinho/RS
Prefeito Municipal                                                                                     Prefeito Municipal

Testemunhas:
______________________________

______________________________


