
/ ESTADO DA PARAISA 
MUNICIPIO DE FREI MARTINHO 

CNPJ Nº 08.737.785/0001-91 
��.rr- GABINETE DO PREFEITO 

TERMO DE CONVENIO Nº 001/2019 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRA M O MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO DO 
ESTADO DA PARAISA E A POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", PARA OS 
FINS NELE DESCRITOS. 

O MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.737.785/0001-91, com sede na Rua Largo 
da Guia, 08, Centro, Frei Martinho-PS, neste ato devidamente representado pelo Sr. 
AGUIFAILDO LIRA DANTAS, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Manoel 
Francisco nº 11, Centro, Frei Martinho (PB), portador do RG nº 1.143.724 - 2ª Via -
SSP/PB e do CPF nº 549.147.874-15, doravante denominado CONVENENTE e a 
Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI - POUSADA DOS IDOSOS
"LUZIA DANTAS", com endereço na Rua Francisca Cunha Dantas nº 157 - Bairro 
Felipe Tiago Gomes - Picuí - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 01.347.857/0001-45, 
doravante denominada CONVENIADA, neste ato representada por seu Presidente 
Padre Lúcio Flávio Falcão de Araújo, portador do RG nº 2.317.405 - SSP/PB, inscrito 
no CPF nº 039.925.554-02, brasileiro, solteiro, religioso, residente e domiciliado na Rua 
de São Sebastião nº 01 - Centro - Picuí/PB, com fulcro na Lei nº 0276/2018, celebram o 
presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Por este convênio, o Município de Frei Martinho concede à POUSADA DOS IDOSOS
"LUZIA DANTAS" a subvenção no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito 
reais), um (01) salário mínimo, de acordo com Termo de Ajustamento de Conduta nº 

001/2018, assinado perante o Ministério Público do Estado da Paraíba, que lhe será 
repassado através de parcelas mensais e sucessivas, a partir do dia 10/10/2018, 
destinada ao pagamento de instituição de longa permanência para idosos visando 
auxiliar na cobertura de despesas com a assistência de idosos em condições de 
vulnerabilidade econômica e/ou social residentes na Instituição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
1 - Compete ao Município de Frei Martinho:
a) Entregar a subvenção referenciada à CONVENIADA, no valor e forma estabelecidos
na Cláusula Primeira retro deste Convênio;
li - Compete à Pousada dos Idosos "Luzia Dantas":
a) Utilizar o dinheiro no pagamento das despesas com a assistência de idosos em
condições de vulnerabilidade econômica e/ou social residentes na Instituição;
b) Apresentar prestação de contas, em até 30 (trinta) dias do recebimento da
sub
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO
Na hipótese de a beneficiária não aplicar a subvenção recebida com rigorosa fidelidade 
aos preceitos deste CONVÊNIO, ou não prestar finais contas com suficiência, estará a 
mesma na obrigação líquida e certa, exigível por Ação de Execução, de restituir esses 
recursos repassados, com os acréscimos de atualização monetária e juros moratórias, 

Rua Largo da Guia nº 08 - Centro - Frei Martinho/PS CEP 58195-000 
Fone: (83) 3636-1161 


















