
PROJETO DE Lei Nº 60/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022. 

 
   
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE SEM 
FINS LUCRATIVOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
 

 
 
  Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a 
entidade sem fins lucrativos - SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO 
JOSÉ – DAVID CANABARRO/RS, com sede na Rua Otávio, 393, município de David 
Canabarro – RS, CNPJ Nº 88.417.449/0001-09, no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 
Convênio, podendo ser renovado mediante celebração de Termo aditivo até o prazo de 48 
meses. 
 

Parágrafo Primeiro – Os valores tem por finalidade custear despesas para 
contratação de serviços de fisioterapia, visando atender necessidade da SOCIEDADE 
HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO JOSÉ. 
  
 Art. 2°. - Os valores serão repassados mensalmente a entidade, via seu representante 
legal, que deverá prestar contas mensalmente mediante comprovantes de atendimentos e 
notas fiscais no caso de prestação de serviços ou contrato de trabalho. 
 
 Art. 3°. - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por rubricas 
orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar da 
data da sua publicação. 
 
  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO, 20 DE 
OUTUBRO DE 2022. 
 
 

LAURO ANTONIO BENEDETTI 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA 
 
 
 O Projeto tem como finalidade Celebrar Convênio com a Sociedade Hospital 
Beneficente São José de David Canabarro para custear despesas com a contratação de 
profissional na especialidade de Fisioterapia. 
 
  A celebração do convênio se deve a grande procura de pacientes que necessitam dos 
serviços de fisioterapia junto ao Hospital São José, especialmente de pacientes 
encaminhados pelo Município.  
 
 As partes conveniadas, com base na legislação municipal vigente firmam o presente 
convênio que se regerá incondicional e irrestritamente por este termo específico, de acordo 
com as necessidades da população de DAVID CANABARRO. 
 
 

Essas são as razões para que seja aprovado o presente projeto de Lei, o qual 
solicitamos seja votado em regime de urgência, nos termos do art. 146 do Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores. 
 
      
                                   

TERMO DE CONVÊNIO – HOSPITAL SÃO JOSÉ 
 
 
 

               Termo de convênio que celebram, MUNICÍPIO DE DAVID 
CANABARRO, pessoa jurídica de direito  público interno, CNPJ nº 88.088.203/0001-90,  
com sede administrativa na Rua Ernesto Rissato, 265, David Canabarro, RS, neste ato 
representado pelo seu Prefeito   Municipal  LAURO ANTONIO BENEDETTI, brasileiro, 
casado, agricultor, residente e domiciliado na cidade de David Canabarro, RS, adiante 
designado de MUNICÍPIO; e de outro lado  

 
                           SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO JOSÉ – DAVID 
CANABARR0/RS, entidade sem fins lucrativos, com sede na Rua Otávio, 393, município 
de  David Canabarro-RS, CNPJ Nº 88.417.449/0001-09, neste ato representado por seu 
presidente FARNCIAS ALVES, brasileiro, casado,  residente e domiciliado cidade de 
David Canabarro, doravante denominado apenas CONVENIADA,  com base na Lei 
Municipal Nº ------- de -----/----- / -----,  resolvem  em comum acordo firmar convenio de  
convênio de colaboração mútua, nos termos das cláusulas seguintes: 
 
 

DO CONVÊNIO 
 
 As partes acima qualificadas, tendo em vista a legislação municipal vigente firmam o 
presente convênio que se regerá incondicional e irrestritamente por este termo específico, de 



acordo com as necessidades da população de DAVID CANABARRO especialmente no 
tocante ao atendimento especializado em cardiologia à população local. 
 

DAS CLÁUSULAS 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O MUNICÍPIO firma o presente convênio com o objetivo de 
propiciar o atendimento às pessoas do município que necessitam a especialidade de 
fisioterapia, junto ao Hospital São josé, devidamente encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
 

Da Execução do convênio 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Os atendimentos realizados pela Conveniada deverão ser 
executados de forma gratuita dentro dos padrões técnicos e normas estabelecidas pela 
legislação vigente, no total de *********10 horas semanais.  
 
 
                                                Dos profissionais 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os serviços ora conveniados serão prestados diretamente por 
profissionais contratados ou credenciados pela Conveniada, dentro da estrutura física do da 
Conveniada, sem qualquer ônus adicional ao Município. 
 

Das Vedações 
 
CLÁUSULA QUARTA: Fica expressamente vedada qualquer modalidade de cobrança dos 
usuários do programa básico de saúde do Município, devendo a Conveniada comunicar ao 
Município qualquer fato desta natureza. 
 

Do repasse financeiro 
 
CLÁUSULA QUINTA: O Município repassará a Conveniada recursos financeiros no 
montante de até R$ ___________________, (______________) mensalmente para o 
pagamento das despesas de pessoal, encargos sociais, trabalhistas e demais despesas 
administrativas para a manutenção do Convênio. 
 
 

Da Vigência do Convênio 
 
CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio, com o aporte dos recursos, previstos na 
cláusula quinta vigorará a partir da assinatura, tendo seu termo final na data de *** de *** de 
2022, com a possibilidade de sucessivas prorrogações de até o limite de 48 meses. 
 



Parágrafo Único: As prorrogações do presente termo devem ocorrer por meio de termo 
aditivo. 
 
 

Da dotação orçamentária 
 
CLÁUSULA OITAVA: as despesas decorrentes deste convênio serão cobertas pelas 
dotações orçamentárias específicas na Secretaria de Saúde.   
 
 

Da Rescisão: 
 
CLÁUSULA NONA: O presente convênio poderá ser rescindido em virtude de 
descumprimento de qualquer das cláusulas estipuladas sujeitando a parte inadimplente à 
restituição dos valores pagos, corrigidos até a data do efetivo pagamento, respondendo, 
ainda, por todos os ônus decorrentes de procedimentos judiciais. A rescisão poderá ser 
efetivada, ainda, por decisão de qualquer dos convenentes, notificando a parte com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
 

Das disposições gerais 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O Município praticará todos os atos que se tornem necessários a 
efetiva execução deste convênio, bem como a Conveniada o fará através de seu representante 
legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: fica desde já eleito o foro da comarca de Casca, RS, 
para elucidar quaisquer dúvidas que possam surgir para o cumprimento deste convênio. 
 
 
             E por estarem assim justos e conveniados assinam o presente instrumento em 
duas vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas. 
 
 
   David Canabarro, RS, .....  de outubro de 2022.  
 
 
___________________  ______________________ 
Prefeito Municipal   Conveniada 
 
 
Testemunhas: 
                      ________________________________  _____________________________ 


