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- ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.821, DE 24 DE FEVEREIRO 2.015

“Autoriza o Poder Executive a Celebrar 
ConvGnio com a ConferGncia de Sao 
Vicente de Paulo de Turmalina, Instituigao 
Mantenedora do Hospital Sao Vicente de 
Paulo, de Conformidade com Cldusulas e 
Condigdes Fixadas na Minuta Anexa e D6 
Outras Providencias/’

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

Art. 1° - Fica o Poder Executive autorizado a celebrar ConvSnio com a 
Conferencia de Sao Vicente de Paulo de Turmalina na forma da minuta 
anexa, parte integrante desta Lei, para subvencionar referida institui<?ao. 
exerefeio 2.015. no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

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

§ 1° - Tendo em vista que o objeto do convenio trata-se de serviqo publico 
indispensavel a populaqao do Municlpio, atendidas as normas de direito 
financeiro, bem como os limites de gastos assegurados na Lei Complementar 
n. 101/2000, e necessario e dever do Poder Executive a renovapSo de que 
trata o caput deste artigo.

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

§ 3° - Para o exercicio de 2.015, sera repassado o montante de R$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). sendo repassado em 12 (doze) 
parcelas mensais no valor de RS 45.000.00 (quarenta e cinco mil reais), ate o 
dia 20 (vinte) de cada rrtes. sendo que referido valor refere-se ao custeio de 
plantoes medicos, conforme consta do termo de convenio anexo, sendo que 
para os exercicios subsequentes os valores serao definidos atrav^s de termos 
aditivos, atendendo-se a previsao orgamentaria.
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§ 4° - A ConferSncia Sao Vicente de Paulo de Turmalina enviara a Camara 
Municipal de Turmalina uma via da prestapao de contas dos recursos 
recebidos, no prazo de 15 (quinze) dias apos sua utilizapao

Art. 3° - Os recursos necessaries para execupao do convenio correrao por 
conta de dotaqoes especificas, consignadas no orpamento 2.015, n. 
08.02.03.10 302.0015.2108; subvenqSo social n. 33504300. fonte 102. ficha 
0787.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicapao, retroagindo seus 
efeitos a 01 de janeiro de 2.015, revogando-se as disposigdes em contrario.

Turmalina/MG., 24 de fevereiro de 2.015.

Lopes
Prefeito Municipal


