LEI Nº 2.400/2014, DE 05 DE MARÇO DE 2014.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS
DAMAS DE CARIDADE DE SANTA ROSA – LAR DO
IDOSO, DE SANTA ROSA /RS.
GUERINO BACKES, Prefeito do Município de Cândido Godói, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições legais,
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio à
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SANTA ROSA – LAR DO IDOSO,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ sob nº 95.823.563/0001-96, a celebrar
convênio, na forma estabelecida no art. 116 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993,
visando o auxílio, por parte do município para o Lar do Idoso, para dar um atendimento aos
idosos, visando sua manutenção, moradia, alimentação e vestuário, oriundos desse município que
está sendo referido.
Art. 2º - O auxílio financeiro a ser concedido será mensal referente a 01 (um)
salário mínimo nacional, por idoso internado do Município.
Parágrafo Primeiro: O Convênio retroagirá seus efeitos a data de 02 de janeiro de 2014 e sua
vigência será até a data de 31 de dezembro de 2014, com a possibilidade de sucessivas
prorrogações até no máximo 60 (sessenta) meses, nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93, com
interesse das partes.
Parágrafo Segundo: Caso este idoso não possua nenhum rendimento, fica a cargo do município
repassar o valor ao Lar do Idoso, conforme o Grau de Dependência que o idoso se encontra.
Art. 3º - O convênio deverá ser avaliado anualmente, através da Secretaria de
Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social emitindo pareceres sobre a
conveniência, eficiência e eficácia, bem como sobre a manutenção ou não deste.
Art. 4º - As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
07.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE: 0812202.2.083000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em 05 de Março de 2014.
Registre-se e publique-se
Guerino Backes
Prefeito Municipal

Lauri Antonio Royer
Secretário da Administração

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI E A
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SANTA ROSA – LAR DO IDOSO
Pelo presente celebram entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE CÂNDIDO
GODÓI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 87 612 842/0001-82, com
sede na Rua Liberato Salzano, nº 387, na cidade de Cândido Godói, RS, representado pelo seu
Prefeito Municipal em pleno e regular exercício de seu mandato Sr. Guerino Backes, casado,
residente e domiciliado na cidade de Cândido Godói, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DAS
DAMAS DE CARIDADE DE SANTA ROSA – LAR DO IDOSO, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita CNPJ sob nº 95.823.563/0001-96, com sede em Santa Rosa, representada por
sua Presidente Sra. Veleda Satia Cardoso, o que fazem sob as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente convênio tem por objetivo o repasse de auxílio, por parte do município para o Lar do
Idoso, para dar um atendimento aos idosos, visando sua manutenção, moradia, alimentação e
vestuário, oriundos desse município que está sendo referido.
Parágrafo Primeiro: Será referido acolhimento dos idosos deverá ser procedido pela Secretaria de
Assistência Social e diretamente realizada pelos familiares.
Parágrafo Segundo: O abrigo fica acondicionado à prévia existência de vaga.
Parágrafo Terceiro: Ficam a cargo do município gastos oriundos de funeral, medicamentos fora
da lista básica de Santa Rosa, transporte para outra cidade, em caso de hospitalização quando não
houver acompanhamento de familiares e os idosos necessitar desse fica sob responsabilidade do
Município de origem providenciar acompanhamento, caso for solicitado ao Lar esse custo será
repassado.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REPASSSE
O repasse mensal será em reais no valor referente a 01 (um salário mínimo nacional), por idoso
internado do município, cujo pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 (dez), através de
depósito em conta corrente indicada pelo Lar do Idoso.
Parágrafo Primeiro: Caso este idoso não possua nenhum rendimento, fica a cargo do município
repassar o valor ao Lar do Idoso, conforme o Grau de Dependência que o idoso se encontra.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
O Convênio retroagirá seus efeitos a data de 02 de janeiro de 2014 e sua vigência será até a data
de 31 de dezembro de 2014, com a possibilidade de sucessivas prorrogações até no máximo 60
(sessenta) meses, nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93, com interesse das partes.
CLÁUSULA QUARTA: DA RECISÃO DO CONVÊNIO
Qualquer das partes poderá rescindir em qualquer tempo o presente convênio, desde que
comunique a outra expressamente, com antecedência mínima de 30 dias, sem que caiba qualquer
indenização.

Parágrafo Único: Em caso de rescisão do convênio fica a cargo do município retirar os idosos do
lar e se responsabilizar pelo abrigo dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA: DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Campina das Missões, RS, para dirimir quaisquer
litígios ou controvérsias que possam surgir da interpretação ou da execução das cláusulas deste
convênio.
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente termo de convênio, em 03 vias de
igual teor na presença de duas testemunhas abaixo firmadas.
Cândido Godói, em 05 de Março de 2014.
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