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  PROJETO DE LEI Nº 058/2016, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 
  

AUTORIZA A CELEBRAR CONVÊNIO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI E A ASSOCIAÇÃO 

HOSPITALAR SANTO AFONSO. 

 

Art.1º - Fica o Município autorizado a celebrar Convênio com a Associação 

Hospitalar Santo Afonso, entidade sem fins lucrativos, com filantropia reconhecida pelo 

processo n° 44006.003159/2001-91, do Conselho Nacional de Assistência Social, estabelecida 

no Município de Cândido Godói, RS, inscrita no CNPJ sob n° 96.419.353/0001-08. 
 

   Art. 2º - O MUNICÍPIO firma o presente convênio com o objetivo de estabelecer 

ações conjuntas e mútuas para a implementação e qualificação exclusivamente dos serviços de 

atendimento hospitalar do Município, mais precisamente de suplementações de Laudos  

Excedentes sem cobertura do SUS e Complementação de Prejuízo de Observações relativos ao 

exercício financeiro de 2016, visando suprir as necessidades da Associação Hospitalar Santo 

Afonso, conforme plano de aplicação. 
 

 Art. 3º - O valor  a ser repassado será de R$ 55.281,28 (Cinquenta e cinco mil 

duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), devendo a Associação Hospitalar prestar 

contas dos recursos recebidos, aplicando-os exclusivamente na ação que esta lei autoriza. 
 

 Parágrafo Único: A Associação Hospitalar deverá prestar contas dos valores 

recebidos,  conforme plano de aplicação, até o dia 31 de março de 2017. 
  

 Art. 4º - O presente convênio terá início imediato após edição de Lei 

regulamentadora até 31 de dezembro de 2016. 
  

 Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em...  

 

                                           Visto em 28.12.2016 

            Guerino Backes 

                                  Prefeito Municipal 
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TERMO DE MINUTA DE CONVÊNIO 

 

CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI E A ASSOCIAÇÃO 

HOSPITALAR SANTO AFONSO 

 

O Município de Cândido Godói, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

87612842/0001-82, com sede administrativa instalada na Rua Liberato Salzano, nº 311, na 

cidade de Cândido Godoi, RS, representado neste por seu Prefeito Municipal Sr. Guerino 

Backes, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, RS, denominado neste de 

MUNICÍPIO, de outro lado a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTO AFONSO, entidade 

sem fins lucrativos, CNPJ Nº 96419353/0001-08, entidade com filantropia reconhecida 

conforme processo n° 44.006.003159/2001-91, do Conselho Nacional de Assistência Social, 

estabelecida na Rua João Magalhães, nº 146, na cidade de Cândido Godoi, RS, representada 

neste por seu Presidente Sr. Valdir Rudi Neuhaus, Brasileiro, residente e domiciliado na cidade 

de Cândido Godói, RS, portador do CPF nº 313.226.030-49, denominado neste de 

CONVENIADA, resolvem em comum acordo firmar o convênio de colaboração mútua 

conforme a Lei Municipal nº 2.566/2016, os termos das cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto 

Cláusula Primeira: O MUNICÍPIO firma o presente convênio com o objetivo de estabelecer 

ações conjuntas e mútuas para a implementação e qualificação exclusivamente dos serviços de 

atendimento hospitalar do Município, mais precisamente de suplementações de Laudos  

excedentes sem cobertura do SUS e Complementação de Prejuízo de Observações relativos ao 

exercício financeiro de 2016, visando suprir as necessidades da Associação Hospitalar Santo 

Afonso, conforme plano de aplicação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Do repasse financeiro  
O Município repassará a Conveniada recursos no valor de  R$ 55.281,28, (Cinquenta e 

cinco mil  duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Vigência do Convênio 

 O presente convênio, com o aporte dos recursos previstos na cláusula quinta, 

vigora a partir da edição de Lei Específica até o dia 31 de dezembro de 2016.  

 

CLÁUSULA QUARTA: Das responsabilidades  

São responsabilidades do Município: 

a) Efetuar o repasse conforme cláusula segunda deste convênio; 

b) Fiscalizar, através da Secretaria da Saúde a aplicação correta dos recursos repassados, 

bem como a prestação dos serviços conveniados, zelando pelo atendimento universal, 

gratuito e de boa qualidade dos usuários regularmente encaminhados e atendidos. 

c) Analisar a prestação de contas, aprová-las, se de acordo, rejeitá-las ao contrário e tomar 

as providências necessárias neste caso. 
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São responsabilidades da Conveniada: 

a) O fiel cumprimento do presente convênio em todos os termos e aspectos. 

b) Aplicar os recursos recebidos rigidamente conforme determinação deste convênio. 

c) Prestar contas dos recursos recebidos de acordo com o estipulado neste convênio. 

 

Parágrafo primeiro: O descumprimento das obrigações das partes ou de qualquer das cláusulas 

aqui expostas será objeto de notificação escrita, devendo a parte justificar-se no prazo máximo 

de três dias, sob pena de rescisão do convênio. 

 

Parágrafo segundo: No caso de rescisão do convênio, obriga-se a Conveniada a apresentar as 

contas dos valores recebidos, num prazo de 15 (quinze dias). 

 

CLÁUSULA QUINTA: Da dotação orçamentária  

As despesas decorrentes deste convênio serão cobertas pela seguinte dotação 

orçamentária: 
07.01-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- ASP 

ATIVIDADE:1030102142.063.000-MANUTENÇÃO CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS NA AREA DA 

SAÚDE 

ELEMENTO DESPESA:33504100.000- Contribuições .........................................     R$  55.281,28 

                                                                                                        Sub Total  ........R$ 55.281,28 

                                       TOTAL  ....   . ...R$  55.281,28 

 CLÁUSULA SEXTA: Das disposições gerais 

O Município praticará todos os atos  necessários a efetiva execução deste convênio, bem 

como a Conveniada o fará através de seu representante legal. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Foro 

As questões originadas deste Convênio serão resolvidas administrativamente pelos 

partícipes, e, na impossibilidade elegem o Foro da cidade de Campina das Missões, Estado do 

Rio Grande do Sul, renunciando ambas as partes a qualquer outro, para dirimir qualquer questão 

emergente do presente instrumento. 

 E, por estarem justos e conveniados, lavrou-se o presente CONVÊNIO, em duas (2) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pelas partes interessadas, na presença de 2 (duas) 

testemunhas, que também assinam, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os 

seus termos. 

   Cândido Godói, em 28 de dezembro de 2016. 

 

___________________    ______________________ 

Guerino Backes     ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTO AFONSO                  

Prefeito Municipal                      CNPJ Nº 96419353/0001-08  

 

Testemunhas: 

_______________________ 

 

_______________________ 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Caros Legisladores, 

 

Cumprimentamos Vossas Senhorias, na oportunidade em que encaminhamos para 

apreciação o Projeto de Lei Nº 058/2016. Ante a necessidade premente de manutenção dos 

serviços que constituem o objeto do convênio entendemos pela edição de nova Lei autorizando 

novo repasse financeiro.  

Como é de conhecimento dos nobres vereadores, os Convênios mantidos entre o 

Município e a Associação Hospitalar, tem desempenhado papel de vital importância na 

operacionalização das ações de saúde no âmbito do Município.   

No que concerne ao valor proposto, vale referir que o valor de repasse é o 

necessário para suplementações de Laudos  Excedentes sem cobertura do SUS e 

Complementação de Prejuízo de Observações relativas ao exercício financeiro de 2016, com 

valor definido em R$55.281,28.  

Diante do exposto, da necessidade de manutenção do atendimento da população, 

atendidas até o presente momento todas as condicionantes por parte da Associação Hospitalar, 

especialmente no que tange a regular prestação de contas dos recursos recebidos, aguardamos a 

competente apreciação e  aprovação unânime do presente projeto de lei.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

    Guerino Backes 

                             Prefeito Municipal  

 

 

 


