
                                   LEI N°°°° 460/2002                                                     de 01 de Outubro de 2002. 
   
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM 
A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO 
VALOR DE R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), e dá outras 
providências”. 

 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 
 

LEI: 
 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Casa da Criança e do Adolescente, de 
acordo com os termos da minuta anexa. 
 
Art.2° - Para atender as despesas decorrentes do Convênio, fica o Executivo autorizado a abrir crédito especial 
obedecendo a seguinte classificação orçamentária: 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 
04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 – Assistência Social 
08.243 – Assistência Social à Criança e ao Adolescente 
08.243.0027 – Serv. de Prot. à Criança e ao Adolescente 
08.243.0027.2.081 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
3.3.50.43.00.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS              R$ 1.800,00 
TOTAL                   R$ 1.800,00 
 
Art.3° - Para cobertura do CRÉDITO autorizado pelo artigo anterior, servirá de recurso a redução das seguintes 
dotações orçamentárias: 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 
04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
122 – Administração Geral 
08.122.0004 – Supervisão e Coordenação Administrativas 
08.122.0004.2.079 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.1.90.04.01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Contratados            R$    900,00 
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO              R$    900,00 
TOTAL                                R$ 1.800,00 
 
Art.4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
01 de Outubro de 2002. 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
                      Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se: 

 
    Adriana Cristine Mäger 

                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 



 

 

ANEXO LEI N° 460/2002 
 

MINUTA DE TERMO DE CONVÊNIO 
 

Pelo presente instrumento de TERMO DE CONVÊNIO, que celebram entre si, de um lado, o 
município de NOVA RAMADA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 
01.611.828/0001-49, com sede no centro administrativo na cidade de Nova Ramada, neste ato 
representado por seu prefeito municipal, Sr. ______________________ CPF n.º __________________ 
devidamente autorizado por lei municipal n.º___________ de  ___/___/2002, que faz parte deste 
instrumento, a seguir simplesmente denominado MUNICÍPIO, e de outro lado, a CASA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 
90.742.255/0001-12, com registro junto a STCAS-RS n.º 1.000.093 e no CNSS n.º 253.267/75, com sede 
no Distrito Santana, em Ijuí - RS, neste ato representado por seu presidente Sr. ___________________, 
CPF n.º __________________ a seguir simplesmente denominado de INSTITUTO, o fazem sob as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Objetiva o presente termo de convênio, a concessão de auxílio do MUNICÍPIO ao INSTITUTO, para 
ser aplicado no atendimento integral a menores do sexo masculino, na faixa etária de 07 (sete) a 
18(Dezoito) anos de idade, em regime de internato que serão enviados pelo MUNICÍPIO, através do 
Poder Judiciário, com respectiva expedição da GUIA DE ABRIGO e demais documentações, de acordo 
com as vagas do INSTITUTO. 

Parágrafo 1º - O INSTITUTO, por imposição regimental, só poderá receber para abrigo, 
meninos com até 14 (quatorze) anos incompletos e dar atendimento até os 18 (dezoito) anos e/ou 
completar a 8ª série do ensino de 1º grau. 

Parágrafo 2º - Junto com a GUIA DE ABRIGO, deverá acompanhar mais os seguintes 
documentos: cópia autenticada da certidão de nascimento, histórico escolar, caderneta de vacinação 
(com todas as vacinas previstas já realizadas), atestado médico, estudo social, três fotos 3x4 para 
confecção da carteira de identidade. A falta de um dos documentos relacionados no presente 
parágrafo implicará na não aceitação do menor encaminhado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
Os encaminhados pelo MUNICÍPIO, por meio do JUDICIÁRIO ao INSTITUTO, deverão ser meninos 
abandonados ou carentes de recursos, cujos pais ou responsáveis não possam prover o seu sustento ou 
educação. O INSTITUTO por força do Regimento, não receberá menores em situação de delinqüência, 
viciados em fumo, álcool, tóxicos ou que tenham problemas neurológicos ou de excepcionalidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
Fica conveniado que o MUNICÍPIO repassará ao INSTITUTO o valor de R$ 1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais) para cumprimento das obrigações deste para com o menor encaminhado pelo 
JUDICIÁRIO ao INSTITUTO. O MUNICÍPIO fará o repasse para o INSTITUTO dentro de dez dias 
após a apresentação e aprovação do Plano de Aplicação. 
O INSTITUTO deverá fazer a Prestação de Contas do valor recebido até o dia 20 (vinte) de dezembro 
do corrente ano. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Fica entendido que o atendimento integral mencionado da Cláusula Primeira, compreende o 
fornecimento de alimentação completa, vestuário, calçado, moradia, assistência médica preventiva e 
integral, assistência odontológica, orientação religiosa, ensino de primeiro grau, ensino 
semiprofissionalizante em agricultura, pecuária, horticultura, fabricação de tela de arame, e, recreação 
com prática de esportes. Observe-se o fato de que o MUNICÍPIO deverá fornecer os medicamentos 
especiais utilizados pelo adolescente, visto que o valor estipulado pelo presente não contempla 
atendimentos especiais. 
 



 

 

CLÁUSULA QUINTA: 
Fica conveniado que a responsabilidade dos encargos trabalhistas, 
sociais e previdenciários decorrentes da contratação de pessoal para a 
execução dos encargos do INSTITUTO para o MUNICÍPIO, correrão 
às expensas do INSTITUTO. 

 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
O município, por seu Prefeito Municipal ou qualquer pessoa desde que prévia e expressamente 
autorizada, poderá verificar "in loco", o cumprimento dos encargos assumidos pelo INSTITUTO no 
presente instrumento, ou ainda, se julgar conveniente, solicitar informações por escrito. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
Ficará rescindido de pleno direito o presente Termo de Convênio: 
a) Pela inexistência de clientela encaminhada pelo MUNICÍPIO; 
b) Pela manifestação expressa de qualquer das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; 
c) Pelo descumprimento das obrigações assumidas pelas partes por este instrumento, cláusulas: 
terceira e quarta, com a conseqüente devolução dos menores abrigados. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
As partes conveniadas elegem o Foro da Comarca de Ijuí - RS, para dirimir dúvidas ou questões 
decorrentes deste Termo de Convênio. 
 
CLÁUSULA NONA: 
As despesas decorrentes do presente Termo de Convênio correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
07 – Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar 
2.081 – Assistência a Criança e ao Adolescente 
3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O presente CONVÊNIO entra em vigor na data de sua assinatura e terá seu vencimento no dia 20 de 
dezembro de 2002. 
 
Estando, assim, as partes conveniadas quanto ao que tudo foi consignado neste termo firmam-no 
como expressão de suas vontades em únicas duas vias de igual forma e teor, na presença das 
testemunhas instrumentais, para que produza os devidos e legais efeitos. 
 
    Nova Ramada/RS,  ........   de   ............    de 200 . 
 
 
     Prefeito Municipal 
 
 
     Casa da Criança e do Adolescente 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 


