
LEI MUNICIPAL Nº 5.800/03

Autoriza o Município a firmar  Convênio 
com  entidades  especializadas  em 
atendimento  à  pessoas  portadoras  de 
toxicomania e dá outras providências.

ALEXANDRE ANDRÉ GOELLNER, VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO 
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL.

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

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar  Convênio  com 
entidades especializadas  em atendimento  à  pessoas portadoras  de  toxicomania,  de 
conformidade com a minuta, que integra a presente Lei.

Art. 2º - O Convênio terá validade pelo período de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, nos termos do art.  57, II,  da Lei Federal nº 
8.666/93  e  suas  alterações  e  sujeita  à  extinção,  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:

       
       09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
   0902 - Fundo Municipal da Saúde

        1012201742072 - Celebração de Convênio com ONGs
623-8/335043000000 - Subvenções Sociais

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 09 DE JANEIRO DE 2003.

  
ALEXANDRE ANDRÉ GOELLNER 

                                                                                   Prefeito Municipal 
                                                                                   em exercício

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

EVALDO FRANCISCO DIOGO
      Secretário Municipal da 
             Administração
imd



Minuta

TERMO DE CONVÊNIO

O MUNICÍPIO DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público 
interno,  inscrito  no  CGC/MF sob o  nº  87.613.535/0001-16,  com sede  na Av.  Flores  da 
Cunha, 1264, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ____________________, com 
a  anuência  do  Secretário  Municipal  de  Saúde,  representada  pelo  Secretário,  RENATO 
DELAZANA  CAVEDON, autorizados  pela  Lei  Municipal  nº  ......,  doravante  denominado 
CONVENENTE e  .................................................................,  entidade sem fins lucrativos / 
filantrópica,  inscrita  no  CGC/MF  sob  o  nº  ....................,  com  sede  no  município  de 
.........................,  ........,  na  Rua  .................,  representada  pelo  seu  Presidente, 
.......................................,  brasileiro,  estado  civil,  profissão,  residente  na  cidade  de 
.................,  na Rua .....................,  inscrito no CPF/MF sob nº  .........................,  doravante 
denominado simplesmente CONVENIADO, celebram o presente  CONVÊNIO, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  Constitui  objeto  do  presente  Convênio,  o  atendimento 
especializado a pessoas portadoras de toxicomania, residentes no Município de Carazinho e 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO:  Pelo presente Convênio o  Convenente utilizará até 05 vagas por 
mês junto ao Conveniado. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O Conveniado prestará atendimento especializado a pessoas 
toxicomanias, dentro das condições oferecidas por sua sede e por profissionais do seu 
quadro de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Conveniado apresentará ao Convenente até o 5º dia útil do 
mês subseqüente a prestação de serviços a fatura, bem como uma avaliação terapêutica 
das pessoas atendidas 

CLÁUSULA  TERCEIRA  –  O  Convenente pagará  mensalmente  ao  Conveniado,  a 
importância  de R$ ..............................,  por  pessoa internada para  tratamento,  corrigidos 
anualmente pelos índices do IGPM, sendo o pagamento feito mediante depósito bancário 
na conta ...................,  agência ..............., Banco ......................, até o 10º dia útil do mês 
subseqüente a prestação dos serviços. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO: O  atraso  no  pagamento  por  01  (um)  mês,  acarretará  a 
suspensão do atendimento, independentemente de aviso, notificação ou outro.

PARÁGRAFO  SEGUNDO: A  responsabilidade  financeira  do  Convenente  limita-se  aos 
valores  fixados  nesta  cláusula,  não  respondendo  por  encargos  financeiros  e  outras 
obrigações assumidas pelo Conveniado.
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CLÁUSULA QUARTA – O Conveniado se responsabiliza pelo pagamento dos salários, 
bem  como  dos  encargos  sociais  dos  profissionais  encarregados  pelo  tratamento  dos 
toxicômanos.

CLÁUSULA QUINTA – O presente Convênio terá validade pelo período de 01 (um) ano, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, nos 
termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO: A  parte  que  não  se  interessar  pela  prorrogação  contratual 
deverá comunicar a sua intenção, por escrito, à outra parte, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias.

PARÁGRAGO  SEGUNDO: O  termo  de  prorrogação  do  convênio,  será  de  celebração 
obrigatória, e será fará acompanhado de Termo de Vistoria, que passará a fazer parte do 
presente instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
presentes  os  motivos  elencados  no  art.  78,  da  Lei  8.666/93  e/ou  a  qualquer  tempo, 
obedecendo o prazo previsto no parágrafo primeiro, desta cláusula.

CLÁUSULA SEXTA –  As despesas do presente Convênio correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:

Órgão – 09 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade – 0902 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade – 2.072 - Celebração de Convênio com ONGs
Cód./Dotação – 623-8/3350.43.000000

CLÁUSULA SÉTIMA –  Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho, RS, para dirimir as 
dúvidas decorrentes do presente Convênio.

Por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma.

Carazinho, ...... de ........................... de 2003.

          CONVENENTE CONVENIADO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
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