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LEI MUNICIPAL N. 1.727, DE 11 DE SETEMBRO DE 2.013

“Autoriza o Poder Executive a Prorrogar Vig§ncia 
do Convenio com a ConferGncia de 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 Providincias.”

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

Art. 1° - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a prorrogar o Convdnio 
com a ConferSncia de Sao Vicente de Paulo de Turmalina na forma da minuta 
anexa, parte integrante desta Lei, bem como, subvencionar referida 
instituigao, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Art. 2° - O Convenio, objeto da presente Lei, vigorara de 01 de julho de 2.013 
at6 31 de dezembro de 2.013, podendo ser renovado, para os exerclcios 
subseqiientes, atrav6s de termos aditivos.

§ 1° - Tendo em vista que o objeto do convSnio trata-se de servigo publico 
indispensavel a populagSo do Municipio, atendidas as normas de direito 
fmanceiro, bem como os limites de gastos assegurados na Lei Complementar 
n. 101/2000, 6 necess£rio e dever do Poder Executive a renovagfio de que 
trata o caput deste artigo.

§ 2° - Para o perlodo de vigencia que trata o caput deste artigo, sera 
repassado o montante de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), em 
06 (seis) parcelas mensais no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 
reais), ate o dia 10 (dez) de cada m6s, sendo que o valor de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), refere-se ao custeio de plantoes medicos e R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), referente d subvengao, conforme consta da minuta 
de convenio anexa, sendo que para os exerclcios subsequentes os valores 
ser3o definidos atraves de termos aditivos, atendendo-se a previsSo 
orgamentciria.
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Art. 3° - Os recursos necessaries para execu^ao do convSnio correrSo por 
conta de dotaipoes especificas, consignadas no orgamento - exercicio 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 julho de 2.013, revogando-se as disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 11 de setembro de 2.013.

Zilmar Pinhelro Lopes
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