
 
CONVÊNIO Nº 053 PARA ATENDIMENTO DE ALOJAMENTO E 

APOIO PSICOLÓGICO 
 
                  CONVÊNIO que fazem entre si, o Município de Novo Xingu RS, pessoa jurídica de direito 
público, com sede á Av Emilio Knaak, 1160 inscrito no CNPJ sob o nº 04.207.526/0001-06, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr.GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado á  Avenida 25 de Julho nº 885, CPF nº489.300.080/20, RG 
nº2027411244, através da Secretaria Municipal de Saúde  neste ato representado pelo secretário de 
saúde, Sr DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN, brasileiro, casado residente e domiciliado á 
Avenida Emilio Knaak, s/n, nesta cidade de, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e do 
outro lado o CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO - CAOL, entidade filantrópica, 
inscrita no CNPJ sob o nº02725195/0001-62, com sede no município de Erechim, RS, na Rua 20 de 
Setembro, nº 68, neste ato representado pela sua presidente, Sra. MARILENE TEREZINHA RIGO, 
brasileira, divorciada, psicóloga, residente na cidade de Erechim, RS, na rua Passo Fundo, RS, CPF 
nº476.459.030 - 15,RG nº5004454285, doravante denominado  simplesmente CAOL, resolvem 
celebrar o presente Convênio de participação de interesse na prestação de serviços  á saúde pública, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
 O presente convênio tem por objeto o atendimento de alojamento e atendimento de apoio 
psicológico ás pessoas portadoras de doenças oncológicas, residentes no município de Novo Xingu que 
necessitam permanecer na cidade de Erechim para tratamento de quimioterapia ou radioterapia. 
 
 Parágrafo único. Pelo presente Convênio, o Município poderá encaminhar ao CAOL todas as 
pessoas que necessitarem de tal atendimento, oncológico, dentro das possibilidades físicas da casa, se 
houver espaço, sempre mediante prévio contato. Na aceitação os pacientes deverão trazer uma 
autorização por escrito da Prefeitura.    
           
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO: 
 
 O município pagará mensalmente, ao CAOL, meio salário mínimo nacional, que nesta data 
representa a importância de R$ 339,00 (trezentos trinta e nove reais), mensal por pessoa hospedada, 
sendo o pagamento mediante depósito bancário a efetuar - se na conta 0603961701, AG 0210, 
BANRISUL, até o 10º (décimo) dia útil subsequente à prestação dos serviços. O atraso no pagamento 
por 01 (um) mês acarretará a suspensão do atendimento independentemente de aviso, notificação ou 
outro. 



 
 Parágrafo Primeiro: A responsabilidade financeira do MUNICÍPIO limita-se aos valores fixados 
nesta cláusula, não respondendo por encargos financeiros e ou outras obrigações assumidas pelo 
CAOL. 
 
Parágrafo Segundo: Nos meses em que não houver nenhuma pessoa atendida, o MUNICÍPIO pagará 
ao CAOL, na data supra especificada uma taxa de manutenção em valor equivalente a um paciente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 
 
 A vigência do presente Convênio será por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo, mediante a comunicação expressa, sem que caiba qualquer indenização ás partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ÁREA DE COBERTURA: 
 
 O presente convênio destina - se ao atendimento dos pacientes oncológicos residentes no 
município de Novo Xingu, e indicados por este. 
 
 CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 As despesas decorrentes do presente Convênio, correrão á conta de Dotação Orçamentária 
Própria. 
 
CLÁUSULA SEXTA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 
 O presente Convênio tem por fundamentação legal a Lei Municipal nº690/2013 e é regido em 
todos os seus termos pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO: 
 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina RS, para dirimir as dúvidas decorrentes do 
presidente Convênio. 
 E por estarem de acordo, as partes assinam o presente Convênio, em 04(quatro) vias, na 
presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 
 
 
 Erechim,28 de março de 2013. 
 
 
 Telefone fax: 0xx 54 3519-3344 _______________________________________ 
 
 
 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL                CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO 
 


