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LEI MUNICIPAL Nº 071/2001, de 22 de Junho de 2001. 

       

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a 

empresa CENTRO DE ESTUDOS ORTOPÉDICOS DE PASSO 

FUNDO, e dá outras providências. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênio com o Centro de Estudos Ortopédicos de Passo Fundo, inscrito no CNPJ sob nº 

90.781.295/0001-73, empresa com sede na Rua Paissandu, 928, Centro, Passo Fundo - RS. 

 

     Art. 2º - O Executivo Municipal  assinará o convênio de que trata 

o artigo 1º  conforme minuta de convênio, anexa a esta lei e que passa a fazer parte da mesma. 

 

 Art. 3º - A presente Lei não representará qualquer ônus para o 

erário municipal de Novo Xingu - RS. 

     Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 22 de Junho de 2001.    

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

          GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 
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MINUTA  DE CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO 

 

 

  Pelo presente convênio de colaboração firmada entre o MUNICÍPIO DE NOVO 

XINGU, com CNPJ nº 04.207.526/0001-06, com sede na Rua Emílio Knaak, s/nº, Centro, em Novo 

Xingu – RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JAIME EDSSON MARTINI, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CENTRO DE ESTUDOS 

ORTOPÉDICOS DE PASSO FUNDO, com CNPJ nº 90.781.295/0001-73, com sede na Rua 

Paissandu, 928, Centro, Passo Fundo – RS, neste ato representada pelo Sr. MILTON VALDOMIRO 

ROOS, portador de CPF nº 163.507.230-15, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

por meio destas afirmam o estabelecido: 

 

1 – Que a empresa CENTRO DE ESTUDOS ORTOPÉDICOS DE PASSO FUNDO oferecerá os 

seguintes serviços, como segue: 

- Consulta e procedimentos de caráter ambulatorial das áreas de ortopedia e traumatologia. 

- A consulta médica terá um valor de R$ 40,00 (quarenta reais), os procedimentos e RAIOS-X, 

seguirá a tabela da instituição, pagos pelo contribuinte diretamente a CONTRATADA por 

ocasião da consulta e procedimentos. 

- A identificação dos usuários será efetuada com a apresentação de Carteira de Identidade e a 

autorização da Prefeitura. 

 

2 – A empresa CONTRATADA não se responsabiliza, pelo pagamento das despesas originarias do 

mau uso da autorização da Prefeitura. 

3 – O presente convênio de colaboração têm o prazo de 01 (um) ano a contar da assinatura e poderá ser 

renovado automaticamente, não havendo manifestação de qualquer das partes em contrário, com pelo 

menos 30 (trinta) dias de antecipação do vencimento do presente contrato. 

 

Parágrafo 1º - a rescisão do presente poderá ocorrer antes do término com aviso prévio de 60 (sessenta) 

dias por iniciativa de qualquer uma das partes interessadas. 

Parágrafo 2º - o presente convênio de colaboração não gerará nenhum vínculo entre as partes. 
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4 – O Município divulga o presente convênio a toda a sua comunidade recomendando aos mesmos este 

serviço como referencial em caráter de exclusividade. 

 

5 – E por estarem de acordo firmam, assinam o presente Convênio em duas vias de igual teor e forma 

 

 

   Novo Xingu, _____________de __________de 2001. 

 

 

 

     _________________________________________________. 

     Centro de Estudos Ortopédicos de Passo Fundo 

 

 

 

_______________________________________________________. 

Município de Novo Xingu 

Prefeito 

 

 

 

_______________________________________________________. 

Romeu Olindo Knaah 

Secretário de Desenvolvimento Humano de Novo Xingu 


