
LEI N.º 384, de 04 de fevereiro de 2009. 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FIRMAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE 
BENEFICENTE HOSPITAL CANDELÁRIA ATÉ O 
VALOR DE R$ 704.000,00 (SETECENTOS E QUATRO 
MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
                  LAURO MAINARDI, Prefeito Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, 
                  FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
                   Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Sociedade 
Beneficente Hospital Candelária, inscrita no CNPJ sob o número 88.163.084/0001-25, visando a 
prestação de atendimento médico e ambulatorial à comunidade, em horários noturnos, aos sábados, 
domingos e feriados, na modalidade plantão, até o valor de R$ 704.000,00 (setecentos e quatro mil reais). 
 
                   Parágrafo Único – O prazo do Convênio terá vigência de 05 fevereiro a 31 de dezembro de 
2009, podendo ser prorrogado por interesse dos convenentes. 
 
                   Art. 2.º - Para atendimento do convênio autorizado pelo artigo anterior, fica o Município 
autorizado a repassar mensalmente à Sociedade Beneficente Hospital Candelária, até o valor limite de R$ 
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a título de pagamento pelos serviços prestados no atendimento 
médico e ambulatorial aos cidadãos de Candelária. 
 
                   Art. 3.º - O valor previsto no artigo anterior será repassado de acordo com os gastos efetuados 
a partir de relatórios emitidos pela instituição, com apresentação de cópia dos comprovantes dos referidos 
gastos, que deverão ser analisados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, até o seu limite. 
 
                   Art. 4.º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde, prevista no Orçamento Anual do exercício de 2009, Lei 
Municipal n.º 379, de 30-12-08: 
                          06.01.10.302.067.2.034-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P/Jurídica 
- Recurso 40 – ASPS. 
 
                   Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Candelária, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2009. 
 

 
 
 
 

LAURO MAINARDI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se                                                       Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente livro,      em 
                                                                                               04 de fevereiro de 2009.                                       
      VALDIR RÖHRS                                                            ______________________  
   Sec.Mun.Administração                                                        Agente Administrativo      
       e Modernização. 
 


