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MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

E,STÀDO DO PÀIIÀNÀ

LIrII N" 3.093/2022.

Autottza Celebração de Termo de Colaboração pata acolhrmcnto de
crianças e adolescentes em situação de dsco que necessitam ser
afastadas do meio em que vivem, conforme disposto no Estatuto da
Cúança e Adolescente com o Município de Pranchita, Estado do
Patanâ, e, dá outras providências.

À CAMÂRA MUNICIPAL Dtr VE,RE,ADORES DE, SÂNTO ÂNT'ONIO DO SUDOI]STE,
IJSTÂDO DO I'ÀR,\NÁ, APROVOU tr, EU, RiCÀRDO ANTÔNIO ORTINÃ, PRE,F'E,ITO
N{UNICIPÂL, SANCIONO Â Str,GUINTE LE,I:

Att. Lo Fica o Município de Santo Antônio do Sucloeste, através do Chefe do Pocler Executir.o,
autorrzado a ftmar Termo de Colaboração com o Município de Pranchita, Estado doPannâ,
pessoa )utídica cle direito público intenro, inscrita no CITIPJiMF sob f 78.1,13.834/0A01-09, c<tm
sede na Rua Simão Faquinello n" 364, cefltÍo, por intermédio do Ptefeito Municipal o Senhor
ELOIR NELSON LANGER, centro, cla cidacie de Pranchit^, pata manutencão da casa lar, que
tem a finalidade de acolher crianças e adolescentes em situação de risco que necessitam seÍ afastaàas
do meio em que vivem, confolme situações previstas na legislação rrigente.

(\ 1" lim conttapartidâ ao repasse financeilo, o Município de Pranchita, Estado dopau.nâreservará
até 04(quatto) vagas pata acolhjrnento institucionai de crianças e adolescentes encaminhadas por
este Município,

§ 2" O repâsse mensal paÍâ as O4(quatro) \râga reselvadapata auxiliar na manutenção da casalar
será no valor equivalente a R$ 13.000,00 (treze mil reais.

§ 3" No caso do Município de Pranchita ter que encaminhar mais cdanças ou adolescentes paÍa
acolbimento, que ultrapasse as }4(quatro) vagas, o vaTor terá utn acrésci-rro de R$ 1.000,00 (um rml
reais) por cada criança ou adolescente enquanto os mesmos tiverem acolhiclos.

(\ 4" Os valores deverão ser depositados na conta coÍrente a seÍ indicada pelo Município de Santo
Antônio do Sudoeste,até o dia 10 de cada mês, iniciando-se no mês subsequente a apror.ação da
presente lei.

Ãtt,2" É parte integrante da presente lei a mrnuta do convênio.

Art. 3" E,sta lei entra em vigor na data de sua

GÂBINETE, DO PREFE,ITO MUNICIPA

18 DE NOVE,MBRO DE 2022.

o, revogadas as disposições em contrário.

SANTO ANTONIO DO SUDOE,STE,, EM

RICAITDO Â iO ORI'INÂ
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GABINE,TE DO PREFEITO
LEI N'3093/2022

LEI N" 3.093t2022.

Autortza Celebração de Termo de Colaboração
para acolhirnento de crianças e adolescentes em
situação de risco que necessitarn ser afastadas
do rneio em que vivem, oonforme disposto no
Estatuto da Criança e Adolesçente conl o
Município de Pranchita, Estado do paraná, e, dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ.
APROVOU E EU, RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ;
PREFEITO MTNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1" Fica o Município de Santo Antônio do Sudoeste,
através do Chefe do Poder Executivo, autorizado a firmar
Tcrmo de Colaboração com o Município de pranchita, Estaclo
do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJiMF sob no 78.113.83410001-09, corn secle rra Rua
Simão Faquinello nu 364, centro, por intennédio do prefeito
Municipal o Senhor ELOIR NELSON LANGER, centro, da

"_idlag 
de Prancirita, para lnanutenção da casa lar, que tein a

finalidade de acolher crianças e adolescentes em siiuação c1e
risco que necessitam ser afastadas do meio e1n que ,iv.rr,,
confornte situações plevistas na legislação vigente.

§ 1" PT contrapartida ao repasse financeiro, o Município c1e
Pranchita, Estado do paraná reservará até 04(quatro) vagas
para acolhimento institr.rcional de crianças e 

-adolesceries

encaminhadas por este Município.

§ 2: O l'epasse mensal para as O4(quatro) vaga leselvacla para
1q*1liul na manrúenção da casa lar será ,.o vr,lo, equivaleúe a
R$ 13.000,00 (treze mil reais.

§ 3" No caso do Município de Pranohita teÍ que encaminhar
mais crianças on adolescentes para acolhimento, que ultrapasse
as 04(quatro) vagas, o valor terá um aorésoimo ae n$ L0ô0,00
(um mil reais) por cada criança ou adolescente enquanto os
llesmos tiverem acolhidos.

§ 4" Os valores deverão ser depositados na conta coll.ente a ser
indicada pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste. até o
dia l0 de cada rnês, iniciando-se no mês subsequeltte a
aprovação da presente [ei.

Art.2'É parte integrante da presente iei a rninuta do convênio.

Art. 3" Esta lei entra eln vigol na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFE]TO MIJNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE, EM 18 DE NOVEMBRO DE
2022.

RICÁRDO ANTONIO ORTINÃ
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÀNÁ
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SUDOT)ST'I'

Publicado por:
Cíntia Felnanda Lanzarin

Código IdentiÍicador:CC5 E305E



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 2l I I I 12022. Edição 2649
A veriflcação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https l//www. di ariomun icipal. com.br/amp/


