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Prefeitura Municipal de Turmalina
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- ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.694, DE 11 DE MARQO DE 2.013

“Autoriza o Poder Executive a Celebrar Convenio com a 
Conferencia do Sao Vicente de Paulo de Turmalina, 
Instituigao Mantenedora do Hospital Sao Vicente de 
Paulo, de Conformidade com ClAusulas e Condigoes 
Fixadas na Minuta Anexa e Da Outras Providencias."

A Camara Municipal de Turmalina. Estado de Minas Gerais, aprova e Eu. Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Pica o Poder Executive autorizado a celebrar Convenio com a Conferencia de 
S3o Vicente de Paulo de Turmalina na forma da minuta anexa, parte integrante desta 
Lei. bem como. a subvencionar referida instituigao, no exercicio 2.013, no vaior de R$ 
420.000.00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Art. 2° - O Convenio, objeto da presente Lei. vigorara ate 31 de dezembro de 2.013, 
podendo ser renovado, para os exercicios subsequentes, atrav£s de termos aditivos.

§ 1° - Tendo em vista que o objeto do convenio trata-se de servigo publico 
mdispensavel a populagao do Municipio, atendidas as normas de direito fmanceiro, 
bem como os limites de gastos assegurados na Lei Complementar n. 101/2000, e 
necessario e dever do Poder Executive a renovagSo de que trata o caput deste artigo.

§ 2° - A recusa ou a impossibilidade da renovagao do convenio baseada em normas 
de direito financeiro ou em limites de gastos assegurados na Lei Complementar n. 
101/2000, conforme disposto no par^grafo anterior, terSo que ser motivadas, de forma 
objetiva, em dados contabeis e financeiros.

§ 3° - Para o exercicio de 2.013, sera repassado o montante de R$ 420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais), sendo repassado em 06 (seis) parcelas mensais no 
valor de RS 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ate o dia 10 (dez) de cada mes, 
sendo que o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), refere-se ao custeio 
de plantoes medicos e RS 20.000,00 (vinte mil reais). referente a subvengao. 
conforme convenio a ser celebrado entre as partes.
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§ 4° - Juntamente com o pagamento da primeira parcela sera acrescido o valor de RS 
30.000.00 (trinta mil reais). referente ao pagamento de plantoes medicos do mes de 
novembro de 2.012, assim, o valor da primeira parcela sera de R$ 95.000,00 (noventa 
e cinco mil reais).

Art. 2-A - Fica a Convenente obrigada a apresentar prestag3o de contas dos recursos 
recebidos atraves de demonstrative fiisico-financeiro.

§ 1° - A prestapao de contas referida no caput deste artigo devera ser elaborada a 
cada parcela recebida.

§ 2° - O nao cumprimento do disposto no artigo 2-A implicara na suspensao das 
demais parcelas enquanto perdurar a irregularidade.

Art. 2-B - Os plantoes medicos nao executados pelo Hospital Sao Vicente de Paulo 
de Turmalina serao deduzidos nas parcelas subsequentes.

Art. 3° - Os recursos necessaries para execute do convenio correrao por conta de 
dotagoes especificas, consignadas no orgamento 2.013, n. 
08.02.03.10.302.0015.2115; subvengao social n. 33504300, fonte 102.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicagao, retroagindo seus efeitos a 
01 de Janeiro de 2.013, revogando-se as disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 11 de margo de 2.013.

Zilmar Pinheiro Lopes 

Prefeito Municipal
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LEI MUNICIPAL N. 1.700, DE 30 DE ABRIL DE 2.013

“Modified a Redagao do Artigo 2° 
da Lei Municipal n. 1.694/2013 e Da 
Outras Providenc^as/'

A Camara Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, aprovou e Eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - O caput do artigo 2°, da Lei Municipal n. 1.694, de 11 de margo de 
2.013, passarS £ seguinte redagao:

"Art. 2° - O Convenio, objeto da presente Lei, vigorara ate 30 de 
junho de 2.013, podendo ter sua vigdneia prorrogada ate o dia 
31 de dezembro de 2.013, per meio de terrro aditivo, 
observado, quanto ao valor, o disposto no artigo I0."

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposigoes em contrario.

Turmalina/MG., 30 de abril de 2.013.

Zilmar Pinheiro Lopes

Prefeito Municipal \,o?eSinheiro
-r \0a\
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TERMO DE CONVENIO PARA COOPERA^AO MUTUA QUE 

Ei\TRE SI CELEBRAM O MUNldPIO DE TURMALINA E A 

CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO, DE 

CONFORM/DADE COM AS CIJUSULAS E CONDUCES A 

SEGUIR FIXADAS.

CLAUSULA I - DOS SIGN ATARI OS E FUN DAME NTOS

1.1 - DA CONCEDENTF.

MUN1CIPIO DE TURMALINA/MG, pessoa juridica de direito publico inierno, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n. 25.324.187/0001-00, com sedc a Avenida Lauro Machado, n. 230 - Centro, 
Turmalina/MG, neste ato represcntado pelo prefcito municipal, Zilmar Pinheiro Lopes, brasileiro, 
casado, prefeito, inscrito no CPF/MF sob o n. 762.607.396-72, portador do documento dc identidade 

n. M-5.315.750 SSP/MG., residente e domiclliado na Rua Montes Claros, n. 50 - bairro Manga da 

Roda, Turmalina/MG., CEP 39.660-000, doravante denominado CONCEDENTE.

1.2-DA CONVENENTE

CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO, pessoa juridica de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 16.887.465/0001-46, portadora do Tilulo dc Utilidade 

Piiblica Federal, consoante Dccrcto datado dc 02 de julho de 1.991. inscrita no Ministirio da Justi^a 

como entidade filantrdpica sob o n. 11.778/90, com sede cm Turmalina/MG., representada 

Icgalmente por seu Presidentc, Anderson Cordciro dos Santos, brasileiro, casado, portador do 

documento de identidade n. M-7.029.936 SSP/MG., inscrito no CPF/MF. sob o n. 955.379.966-34, 
doravante denominado CONVENENTE.

1.3-DOS FUNDAMENTOS

O presente termo de convSnio e celebrado com fundamento no an. 116, da Lei Federal n. 8.666/93 e 

suas posteriorcs modifica^des, bem como na Lei Municipal n. 1.694/2013.

CLAUSULA 11-1)0 OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUCAO 
2.1 - DO OBJETO

I
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2.1.1 - 0 prcsente convenio teni objeto o estabclccimento de coopera9ao tecnica e parccria entrc os 

signatarios para o atendimento medico-bospitalar dc urgcncia e emergencia dos usuarios do service 

de saiide do Municlpio de Turmalina pelo Hospital S2o Viccntc de Paulo, mediante repasse mensal 
de recursos flnanceiros, pela Concedente, destinados ao custcio dos procedimentos realizados.

CLAUSUM /// - DO PRAZO> DOS RECURSOS FIHANCEIROS E DO REPASSE 
3.1-DO PRAZO

3.1.1 - O presente Convenio vigorara a vigorara atii 30 dc junho de 2.013, podendo ser prorrogado, 
nos lermosda lei municipal autorizativa, n. 1.694/2013.

3.2 - DOS RECURSOS FINANCE1ROS

3.2.1 - Para a cxecucao do presente Convenio serSo destinados recursos financeiros no montantc dc 

R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

3.2.2 - O valor previsto no item anterior ser& repassado em 06 (seis) parcclas mensais no valor de RS 
65.000,00 (sessenta c cinco mil reais). ate o dia 10 (dez) dc cada mSs, sendo que o valor de RS 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), refere-se ao custeio de plantOes medicos c RS 20.000.00 
(vinte mil reais), referente a subven^ao, juntamente com o pagamento da primeira parcela sera 
acrescido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao pagamento de plantOes medicos do 
mes de novembro de 2.012, assim, excepcionalmente, o valor da primeira parccia sera de RS 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

CLAUSULA IV- DA DOTA^AO OR^AMENTARIA
4.1 - Os recursos nccess&rios a execupao do presente ocorrerSo por coma da seguinte Dotapao 

Orpamentaria, exercicio 2.013, n. 08.02.03.10.302.0015.2115; subvenpdo social n. 33504300, fonte
102.

CLAUSULA V-DAS OBR/GA0ESDA CONCEDENTE
5.1 - Aiem de outras decorrentes da natureza jun'dica da Conccdcntc, conslituem suas obrigapdes:

5.1.1 - Transferir os recursos flnanceiros para execupSo do objeto deste Convfinio na forma pactuada 

para pagamento dos servipos medico-hospitalares de URGINGAS/EMERGENCIA do Municipio, 
observada a sua disponibilidadc linanceira.
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5.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a apiicaf&o dos recursos financeiros repassailos por for^a do presence 

instrumento.

5.1-3 - Analisar e aprovar as PrcslavOes de Comas dos recursos da Conccdente alocados no 

Conv£nio.

CLAUSULA VI-DAS OBRIGAC^ES DA CONVENENTE
6.1 - A 1dm de outras decorrentes da natureza do presence instrumento e das atividades desenvolvidas, 
s3o obrigaeOcs da Convenente:

6.1.1 - Dar cobertura Medico-Hospitalar aos usudrios do servigo dc saude municipal ou a qualquer 
pessoa que dcla ncccssite, obser\ ando, para canto, as normas e diretrizes cstabclccidas pelo Hospital, 
pclo Sistema Unico dc Saude e pela Conccdente.

6.1.2 - Disponibilizar todos os prollssionais do Corpo Clinico do Hospital e completar com 

profissionais mddicos contratados somente para o atendimento do plantflo permanence, dando 

condigdes dc pcrmanencia dos mesmos nas instalagdes do Hospital durante 24 (vinte e quatro) boras 

diarias.

6.1.3 - Prestar contas dos recursos alocados pela Conccdente em atd scssenta dias apos o tdrmino da 

vigencia deste instrumento, caso contririo sera suspense o pagamento de parcelas seguintes que por 
ventura tiver sido prorrogado este instrumento, suspensao que ird perdurar enquanto n2o sanar a 

irregularidadc.

6.1.4 - Devcrd constar da PrestagSo de Contas o demonstrativo fisico-fmancciro, especifico do objeto 

deste convfinio, acompanliado dos extratos banc dr i os c rcspectivos comprovantcs das despesas.

6.1.5 - Manter arquivada a documentagao comprobatoria das despesas realiAidas pelo prazo dc 05 

(cinco) anos contados da aprovagSo da prestagflo de contas, relativa ao exerclcio da concessSo.

6.1.6 - Arcar com quaisquer onus de natureza fiscal, trabalbista, previdencidria ou social, acaso 

decorrente da cxccugflo deste Convfinio.

6.1.7 - Restituir o valor transferido, acrescido de juros legais, na forma da Icgislagdo aplicavel aos 

debitos para com a Fazenda Municipal, a partir da data dc scu recebimento, nos seguintes casos:

6.1.7.1 - quando nSo for executado o objeto da avenga, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito ou 

forga maior, dcvidamenle comprovadas;
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6.1.7.2 - quando os rccursos forem utilizados cm finalidade diversa da estabelecida.

CiALISULA VII - DAS MODIFICA^dES E/OUALTERA^dES
7.1 - Qualqucr modifica<$o de forma ou quantidadc (acr^scimos ou redu?ao) deste Convcnio poderft 
ser detenninada pcla Concedente mediante assinatura dc 'fcrmos Aditivos, obser\’adas as normas 
legais vigentes.

CLAUSULA y/II-DA F/S CA LIZA CAO E A COM PA NHA MENTO DO CONVEN/O
8.1 - Compete is Secretarias Municipals dc Saude e Finan9as o acompanhamcnto da execute do
presente Convcnio,

CLAUSULA IX- DAS PEN ALIDADES
9.1 - Em caso de inadimplfincia por parte da Convencnte, a Concedente determinant o bloqueio dos 

recursos transferidos, sem prejuizo dc outras sanvOes administrativas, civis e penais cabiveis, 
ressalvadas as exce<;0es decorrentes de previsOcs legais.

CLAUSULA X- DA DENUNCIA E DA RESCISAO
10.1 - O presente Convdnio podcra ser denunciado por qualqucr dos signatarios, com antcccdcncia 

minima de 60 (sessenta) dias ou a qualqucr tempo, em face da superveniencia de impedimento legal 
que tome formal ou materialmente incxcqlllvel e rescindido de plcno direito no caso de infra^ao a 

qualqucr uma das clausulas ou condi^des nele estipuladas.

CLA USULA XI - DO FORO
11-1 - As questfics decorrentes da execu^ao deste Convcnio, que n3o puderem ser dirimidas 

administrativamente, senlo julgadas no Foro da Comarca de Turmalina, com renuncia expressa dc 

qualquer outro, por mais especial que seja.

E, para dar validade do que pelos partlcipes foi aven^ado, finnou-se este instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na present dc duas testemunhas, para que produza seus efeitos juridicos c 
legais em juizo e fora dele.
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Turmalina^MG., 11 de mar90 de 2.013.

o Lopes

Prcfeito Municipal , vM"*y\n"c""

/

Comerfincia Sfli Vicente de Paulo de Turmalina

Convenente

TESTEMUNHAS:

S-^Xs9:,I -
\

CPF

2-

CPF
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