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TERMO DE CONVEN10 

Termo de Convenio que celebram entre si, de um lado, o 
NIUN1CiP10 DE PORTA°, pessoa juridica de direito pUblico, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal Senhor Eloi Antonio Besson, doravante designada 
simplesmente por MUNICIP10, e, o LAR DE IDOSOS SANTO IAPEDITO, pessoa 
juridica de direito privado corn razAcr social "Souza 84 Furtado Ltda.", corn sede a Rua 
Boa Vista, n°167, Bairro Estac-do Portao, nesta Cidade, cadastrada n 	̀iR1 sob n° 
04.667.260/0001-76, neste ato representada por sua Representante Legal, S-enhora 
Marcia Regina Furtado, brasileira, casada, RG n° 6028830559, residents e domiciliada 
na Av. Perirnetral, 1304, centro no Municipio de Portao - RS, ora denominada come 
CONVENTADA, mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - 0 presente Termo de Convenio 
tern por objetivo o atendimento e assistencia a idosos„ em nUmero maxim° de 12 (doze) 
vagas, encaminhados pelo Municipio de Porto, observadas as diretrizes do Estatuto do 
'dew; 

§ lu - 0 atendimento disposto uo "caput" compreertde aos 
idosos alimentacao adequada, atividades culturais, de later, terapeutica, que visem 
proporcionar uma melhor qualidade de villa e amparo a pessoas dessa condic4o 

§ r A entidade Conveniada, nos termos dessa minuta, oferece 
ainda instalacOes fisicas corn condicaes adequadas de higiene, salubridade e seguranca, 
servo seu quadro constituidode profissionais qualificados em sua respectiva atividade, 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 MUNICiPIO compron-rete-se a 
repassar mensalmente a importancia unitaria de R$ 300,00 (trezentos reais) Para cada 
idoso, devidamente encaminhado pelo Prefeito Municipal, de forma ex_pressa. 

§ 10  Po sera haver reajuste do valor referido no "cape da 
clausula anterior mediante acordo entre as partes e na hipotese de prorrogacdo do 
mesmo, respeitando-se o indite de aliment° conferido ao salario minims nacional. 

§ 2r" - 0 pagamento da irnportancia ref rids no "c-apu-t" da 
clausula anterior, sera efetuado ate o 	dia util do ms subsequente ao vencimento, 
mediante fornecimento por parte da CONVENIADA da relacSo days pessoas atendidas, 
deviclamente conferida e autorizada pea pessoa designada pelo MUNICiPIO. 

§ 30  - Ate o decirno quinto dia de cada mss a ENTIDADF 
CONVINIADA prestara contas ao Controle interno do Municipio, sob pcna de suspensao 
imedi•ta do repasse, apresentando, em especial, Piano de Atividades que Conte plc 
detalhes sabre o atendimento s6cio-educativo e terapeuticos  assim coma a qualificacao 
dos profissionais em atuacAo na entidaide. 
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CLAUSULA TERCEIRA - A CONVEN1ADA se compromete a 
arcar coin todos Os onus decorrentes do pagamento dos salarios dos educadores e seus 
demais funcionarios, em especial os encargos sociais e trabalhistas decorrentes da 
prestacao de serviws. 

CLAUSULA QUARTA - 0 presente termo de colaboracdo 
tern, vigincia a partir do dia 10  de fevereiro e *min° no dia 31 de rnarco de 2007, 
enquanto essa instituicao prestar atendimento as pessoas encaminhatlas pela 
municipalidade de Portdo, podendo ser renovado por iguais periodos mediante oportuna 
aprovacao legisiativa. 

CLAUSULA QUINTA - Qua!quer das partes contratantes 
podera dar por rescindindo o presente contrato, desde que notifique a outra parte, corn 
antecedencia minima de 30 Bias. A rescisdo imotivada ndo dara direito a qualquer 
indenizacdo, para qualquer das partes, a ndo sec que ela seja decorrente do mau 
atendimento prestado pela ENT1DAD CONVENIADA as pessoas qualificadas na clausula 
primeira, sob sua guarda, tudo devidamente comprovado. 

CLAUSULA SEXTA Sera de responsabilidade da ENTIDADF 
C0NVENIADA o pagamento de qualquer indenizacdo por danos causados a terceiros 
decorrentes da aclo e omisSao por parte de seus funcionarios quando do exereicio de 
suas funcoes. 

CLAUSULA SETIMA - As despesas decorrentes do presente 
convenio correrao por conta das seguintes dotacoes orcamentarias: 

Secretaria de Assistencia Social 	Servicos Tecnicos 
Profissionais 
927.33.90.36.0600 

CLAUSULA OITAVA - Para dirimir eventuais diwidas 
ernergentes do presente Convenio, quando ndo resolvidos administrativamente, as panes 
elegem, de comurn acordo, o foro da Comarca de Porta° corn rentincia expressa a 
qualquer outro. 

E. por estarem assim justas e acertadas, as partes lavram o 
presente instrumento em 03 Ores) vial de igual teor e forma., na presenca das 
testemunhas abaixo assinadas. 
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Porta°. 1' de fevereiro de 2006.  

P0R SEU PREFEITO MUNICI L SR.ELOI ANTONIO BESSON 

LA DE IDOSOS SANTO EP DITO 

POR SUA. REPRESENTANTE — SRA. MARCIA REGINA FURTADO 

TESTENIUNHAS: 

CPF Tqc` 

N° 


