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Lei Municipal n" 1.937, dc 07 de murvo de 2017.

‘Autonza o Poder Executivo a Celebrar Convfinio 
com a Conferencia de Sao Vicente de Paulo de 
Turmalma. Instttuifdo Mantenedora do Hospital 
SSo Vicente de Paulo, de Conformidade com 
Ciausulas e Condifdes Fixadas na Mmuta Anexa e 
Da Outras ProvidSncias.'

Fa^o saber a todos que a Camara Municipal de Turmalina, no uso 
dc suas atribui^es legais, aprovou c Eu, Prefeito Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convenio 
com a Conferencia dc Silo Vicente de Paulo de Turmalina na forma da minuta 
anexa, parte integrante desta Lei, para subvencionar referida institu^ao, 
exercicio 2.017, no valor de R$ 780.000,00 (sctecentos e oitenta mil reais).

Art. 2°. O Convenio, objeto da presente Lei, vigorara ate 31 de 
dezembro de 2.017, podendo ser renovado, para os excrcicios subsequentes, 
atraves de termos aditivos.

§ 1°. Tendo em vista que o objeto do convenio trata-se de serv-i^o 
publico indispensavel a popula$§o do Municipio, atendidas as normas de dircito 
financeiro, bem como os limites de gastos assegurados na Lei Complemcntar n. 
101/2000, e necessario e dever do Poder Executivo a renovado de que trata o 
caput deste artigo.

§ 2°. A recusa ou a impossibilidade da renova^ao do convenio 
baseada em normas de direito financeiro ou cm limites dc gastos assegurados na 
Lei Complementar n. 101/2000, conforme disposto no paragrafo anterior, terao 
que ser motivadas, de forma objetiva, em dados contabeis e financeiros.

§ 3°. Para o exercicio de 2.017, sera repassado o montante de RS 
780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), sendo repassado em 12 (doze) 
parcclas mensais no valor dc R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ate o dia 
20 (vinte) de cada mes, sendo que referido valor refere-se ao custeio integral de 
plantOes medicos, conforme consta do termo de convenio anexo, sendo que para 
os exercicios subsequentes os valores ser3o definidos atraves de termos aditivos, 
atendendo-se a prcvisSo or^amentaria.

§ 4°. A Conferencia S&0 Vicente de Paulo de Turmalina enviara a 
Camara Municipal de Turmalina uma via da presta^ao de comas dos recursos 
recebidos, no prazo de 15 (quinze) dias apos sua ulilizaffio.
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Art. 3°. Os recursos necessirios para execu^ao do convcnio 
corrcrao por conta dc dotavOes especificas, consignadas no or9amcnto 2.017. n 
08.02.03.10.302.0015.2108 - subvenpao ao Hospital S3o Vicente dc Paulo; 
subven^o social n. 33504300, fonte 102, ficha 0798.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicavao, 
retroagindo seus cfeitos a 02 de Janeiro de 2.017, revogando-se as disposivOes 
em contr£rio.

Turmalina/MG, 07 de manjo de 2017.

Cartinhos Barbosa Xavier
Municipal

CarlinhosBsrbosa Xavier 
Prefeito Municipal


