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Convênio nº 03/2018 

 

 TERMO DE CONVÊNIO que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG, CNPJ 

17.900.473/0001-48, localizada à Praça Rui Barbosa, 40, Centro, Guaranésia / MG, por intermédio do 

Fundo Municipal de Assistência Social, neste ato representado pela gestora, senhora Maria Eugenia 

Souza Pelicer, RG nº 231.11947-1 e CPF nº 861.325.046-72 residente à Rua: Major Urias nº 261- 

Centro-  Guaranésia-MG  e o Lar do Menino Jesus, instituição de assistência social de inscrição 

municipal nº 2895, CNPJ 45.916.400/0001-80, neste ato representado pelo senhor Celso Guimaraes 

Orrico, portador  do RG nº16.617.098-7  SSP/SP e CPF nº 077.808.468/06, brasileiro, casado, 

Funcionário Público Federal, residente a rua: Benedito de Oliveira Santos, nº 83, Caconde / SP, tendo 

por objeto a transferência de recursos financeiros, a título de auxílio para execução de projetos 

destinados ao atendimento de crianças  e adolescentes de 0 a 12 anos incompletos  de ambos os sexos, 

acolhidos por determinação judicial, nos termos da Lei Federal nº 8069,de 13 de junho de 1.990-Estatuto 

da Criança e Adolescente. 

 

                  CLAUSULA PRIMEIRA 

        

Do Objeto 

Constitui objeto deste convênio a mútua colaboração entre a Prefeitura Municipal de Guaranésia- MG e o Lar do 

Menino Jesus, visando ao atendimento das crianças Loislene de Almeida Baroni, nascida em 25/01/2007 e Sabrina de Almeida 

Baroni, nascida em 12/04/2008, ambas filhas de Leda Aparecida de Almeida Baroni e de Adriano Baroni, acolhidos por 

determinação judicial, autos nº 0007033-04.2018.8.13.0283, que se enquadram nas condições determinadas na Lei Federal nº 

8069. de 13/06/1990-Estatuto da Criança e Adolescente, como crianças e/ou adolescentes sob risco social, arcando o município 

com a contrapartida para esse acolhimento, conforme especificado á frente. 

 

         CLAUSULA SEGUNDA 

         Das obrigações da Entidade 

        1 – Proporcionar toda assistência que for necessária, de ordem material e moral, a crianças ou adolescentes  de 0 

(zero) a12 (doze) anos incompletos de idade de ambos os sexos, vitimadas por maus tratos, em situação de risco social, 

conforme determinado em lei e que esteja em conformidade com seu Estatuto Social, acolhendo as crianças e/ou 

adolescentes  em locais condignos para essa finalidade, fornecendo-lhes alimentação, assistência médica e psicológica, 

educação complementar, atividades ocupacionais, práticas esportivas, musicais e intelectuais, visando a formação de 

cidadãos e cidadãs operantes e de bem. 

       2- Disponibilizar acolhimento conforme vagas existentes no momento da solicitação. 
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       3- A entidade somente acolherá criança (s) e/ou adolescente (s) mediante decisão judicial do Juiz de Direito de 

Guaranésia, sendo comunicado por oficio. 

4 – Caso exista a necessidade de vagas complementares, ou cuja a idade do adolescente seja superior ao 

estabelecido pelo Estatuto Social da entidade e por este contrato, o acolhimento só será aceito após avaliação 

da equipe técnica da instituição observando todos os critérios previamente já estabelecidos. 

 

           CLAUSULA TERCEIRA 

         Das obrigações da Prefeitura Municipal de Guaranésia-Mg. 

1 - Transferir dois salários mínimos por vaga utilizada, durante o período de acolhimento das 

crianças/adolescentes.  

2 - Cumprir as cláusulas deste Convênio, estando ciente de que o não cumprimento de qualquer delas, 

acarretará no desligamento da (s) criança (s) e /ou adolescente (s). 

3- Efetuar a transferência financeira referente á contrapartida por meio de transferência bancária ao 

Lar do Menino Jesus, depositado mensalmente até o dia 10 (dez) na Agencia do Banco SICOOB Agência nº 

3125 Conta Corrente nº 536-444-2, esta que poderá ser alterada conforme a necessidade da entidade Lar do 

Menino Jesus, cabendo a esta notificar a Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG, caso ocorra mudança de conta 

corrente ou agência bancária. 

4-Acompanhar a execução do Convenio através de seus órgãos/setores competentes. 

5- Responsabilidade de comunicar, por escrito, o nome da (s) criança (s) e /ou adolescente (s) e o 

motivo de seu acolhimento para a Vara da Infância e Juventude de Guaranésia. 

6 - Afim de que as famílias das crianças e adolescentes acolhidos no “Lar do Menino Jesus”, quando 

não impedidas por ordem judicial, possam exercer o direito de visita, o Município de   Guaranésia, colocará, à 

disposição delas um veículo para locomoção de Guaranésia-MG até Caconde, a cada 15 (quinze) dias ao menos, 

em dia e horário convencionado com a Entidade para que sejam mantidos os vínculos afetivos com a família. 

7- Arcar com as despesas, quando se fizer necessário, tratamentos ou acompanhamentos especializados 

(acompanhamentos de profissionais da área de saúde particulares, internações particulares, fraldas, alimentos 

específicos, medicamentos de alto custo, etc). 

8 - Acompanhar a família de origem/família extensa dando o suporte necessário, quando houver 

possibilidade, para que esta retome a guarda da (s) criança (s) e /ou adolescente (s) acolhidos. 

9 - Informar por escrito o Lar do Menino Jesus quando alguma informação ou relatório for solicitado 

pela entidade.  

10 – Arcar com os custos que forem necessários para transporte, alimentação ou hospedagem  do 

acolhido e da Equipe Técnica da instituição e seu representante legal nas ocasiões em que estes forem intimados 

a comparecerem nas Audiências Concentradas, solicitadas pelo poder judiciário da comarca em questão. 
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         CLAUSULA QUARTA 

         Da Vigência 

          

O presente convênio terá vigência de 15 (quinze) dias, período em que será formalizado processo de parceria 

entre as partes nos termos do marco regulatório, considerando a solicitação de urgência no mandato judicial, 

autos nº 0007033-04.2018.8.13.0283.  

 

       CLAUSULA QUINTA 

              Da Rescisão 

       Este Convênio poderá, a qualquer tempo, ser rescindido por acordo entre as partes e /ou unilateralmente 

por qualquer delas mediante aviso com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem qualquer ônus.  

 

        CLAUSULA SEXTA 

         Da Competência 

         Ambas as partes escolhem e elegem o Foro da Comarca de Caconde - SP para dirimir as questões que 

deste se originarem. 

         E por estarem de acordo, firmaram o presente em 2(duas) vias, de igual teor e para o mesmo fim, na 

presença e com testemunhas abaixo. 

 

Guaranésia, 31 de julho de 2018. 

 

 Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG.                                         Lar do Menino Jesus          

 

 

Maria Eugenia Souza Pelicer 

Fundo Municipal de Assistência Social –  

Guaranésia / MG 

Celso Luiz Guimarães Orrico 

Testemunha 

    

   

Testemunhas: 

1__________________________                                                 2__________________________                        

 Nome:                                                                                             Nome: 

 RG:                                                                                                 RG: 

 CPF:                                                                                               CPF: 

 

 

 

 


