
Ofício nº 068/2016 Giruá, 02 de junho de 2016.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar, para
apreciação e deliberação, o  Projeto de Lei nº 064/2016  “Autoriza o Executivo municipal a firmar
convênio e repassar recursos financeiros ao Retiro do Adulto Maior Ltda-ME”.

O  Poder  Executivo  Municipal  vem  solicitar,  através  do  Projeto  em  anexo,  autorização
legislativa com a finalidade de repassar recursos financeiros, através de Convênio, ao Retiro do Adulto
Maior Ltda-ME, visando contribuir o custeio de despesas com internação de um paciente Giruaense que
necessita de tratamento em clínica especializada, de forma ininterrupta de 24 horas.

Contando com a compreensão e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos,
despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidenta do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a Vida sem Drogas!  



PROJETO DE LEI Nº 064/2016           DE 02 DE JUNHO DE 2016.

Autoriza  o  Executivo  municipal  a  firmar
convênio  e  repassar  recursos  financeiros ao
Retiro do Adulto Maior Ltda-ME.

Art.1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar o repasse recursos financeiros,
através  de  convênio,  ao  Retiro  do  Adulto  Maior  Ltda-ME,  Entidade  inscrita  no  CNPJ  n°
21.875.447/0001-84,  situada  na  Rua  Padre  Afonso  Rodrigues,  nº  611,  Jardim  das  Palmeiras,  no
Município  de  Santo  Ângelo/RS,  neste  ato  representado  pela  Sócia-Proprietária  Sra.  Cláudia  Maria
Coelho, inscrita no CPF sob nº 905.430.090-68.

§1º O valor a ser repassado a Entidade descrita no caput deste artigo é de R$27.000,00 (vinte e
sete mil reais), destinados a custear as despesas com internação de um paciente Giruaense que necessita
de tratamento em clínica especializada, de forma ininterrupta de 24 horas. Fica incluso no valor pago a
cada paciente os seguintes serviços: Alojamento (com utilização do quarto, banheiro e espaços comuns
interiores  ou  exteriores  do  Retiro),  cuidados  de  enfermagem necessários,  alimentação  (café,  almoço,
lanche e janta), atividades de ocupação e lazer, tratamento de roupa de uso pessoal e de cama, apoio nos
cuidados de higiene pessoal, limpeza e manutenção diária das instalações, assistência religiosa de acordo
com as práticas religiosas de cada paciente.

§2º O auxílio será concedido em nove parcelas, no valor de R$3.000,00 (três mil  reais) cada
parcela, sendo a primeira paga em até 10 dias após a assinatura do convênio e as demais parcelas até o 5º
dia útil do mês de referência.

Art.2º  Como  contrapartida  a  Entidade  compromete-se  a  atender  o  paciente  Giruaense  que
necessita de atendimento especial de forma ininterrupta de 24 horas de assistência.

Art.3º  A Entidade beneficiada prestará  contas  do recurso recebido,  semestralmente,  junto ao
Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Giruá.

Art.4º  O termo do Convênio a que se refere o artigo 1º, § 1º e § 2º, será firmado tão logo a
publicação da presente Lei, e terá vigência quando do início do repasse do auxílio financeiro e findar-se-á
com a correta e inerente prestação de contas. podendo ser prorrogado através de termo aditivo, desde que
haja base legal e justificativa mediante acordo entre os participantes e observado sempre o limite legal.

Art.5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do seguinte Órgão e dotação
orçamentária:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA

08.02 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

08 244 0025 2,194 - Manutenção do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.39.00.00 – 495– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FR: 0001 – Livre

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS),  EM 02 DE JUNHO DE 2016,  61º
ANO DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem Drogas!  


