Lei Municipal Nº 7330/2009, de 26 de fevereiro de 2009.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A
FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL SÃO JOÃO
BATISTA; AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REPASSAR SUBVENÇÃO AO
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA; DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
VITOR ANTÔNIO
MUNICIPAL DE NOVA PRATA.

PLETSCH,

NA

CONDIÇÃO

DE

PREFEITO

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com o
Hospital São João Batista de Nova Prata, inscrito no CNPJ sob nº 91.616.805/0001-10, com a
finalidade de assegurar vagas para crianças e adolescentes de ambos os sexos encaminhados
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar de Nova Prata, Poder
Judiciário e o Ministério Público, até o encaminhamento das mesmas às instituições próprias, ou
conforme o caso, até o retorno ao lar.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado, através do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente, a repassar subvenção ao Hospital São João Batista de
Nova Prata, no valor de um (01) salário mínimo nacional, por mês, de janeiro à dezembro de
2009, para atendimento de todos os encaminhamentos das crianças e adolescentes de acordo
com o artigo anterior.
Parágrafo único: O prazo de vigência deste convênio será de um ano, com início
em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de 2009, podendo ser prorrogado por mais
um ano, havendo o interesse de ambas as partes.
Art. 3º - O Hospital, entidade beneficiada, deverá apresentar documentação de
sua constituição jurídica, bem como certidão negativa de tributos estaduais, federais e
municipais, INSS e FGTS, CNPJ atualizado.
Parágrafo 1º - Fica o Hospital obrigado a realizar prestação de contas do valor
recebido.
Parágrafo 2º - Se houver despesas excedentes ao valor ajustado no artigo 2º, em
determinado mês do período conveniado, o Hospital São João Batista deverá encaminhar
comprovação através de relatório e documentação comprobatória para pagamento da diferença.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Municipal,
correrão por conta de dotação orçamentária: 06 – Secretaria Municipal Assistência Social; 03 –
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; 08.243.0027.2040 – Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente; 3.3.50.43.01.00.00 – Instituições de Caráter Assistencial (303).
Art. 5º - Fica fazendo parte integrante da presente Lei Municipal, minuta do
convênio.
Art. 6º - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2009.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PRATA, em 26 de
fevereiro de 2009.
Vitor Antônio Pletsch
Prefeito

TERMO DE CONVÊNIO
Por este instrumento particular de Convênio, que fazem entre si, de um
lado o MUNICÍPIO DE NOVA PRATA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n.º 91618439/0001-38, representado por seu Prefeito Municipal, e,
de outro lado, a HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, com sede na Avenida Cônego
Peres, 765 em Nova Prata, inscrito no CNPJ sob n.º 91.616.805/0001-10, representado
por sua Presidente, têm entre si, como justo e acertado, o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente convênio, tem por objeto
assegurar vagas para crianças ou adolescentes de ambos os sexos encaminhadas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar de Nova Prata, Poder
Judiciário ou Ministério Público, até o encaminhamento das mesmas às Instituições
próprias, ou conforme o caso, até o retorno ao lar, para atendimento ao disposto nos
Arts. 98 e 101- Inc.VII, Parágrafo Único da Lei Federal nº 8069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente.
CLAÚSULA SEGUNDA - A participação do Município, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente será o repasse do valor equivalente a 01
(um) salário mínimo nacional mensal, para atendimento de todos os encaminhamentos
das crianças e adolescentes pelos órgãos citados na cláusula primeira deste convênio.
Caso os encaminhamentos sejam de outros Municípios, o Hospital deverá se ressarcir
das despesas com os mesmos.
CLÁUSULA TERCEIRA - O Hospital compromete-se a garantir as
vagas de acordo com a cláusula primeira do presente convênio, em especial, oferecendo
as acomodações necessárias, alimentação e um atendente designado, cujo nome será do
conhecimento do MP, para o acompanhamento das crianças e dos adolescentes
encaminhados e, quando necessário, deverá requisitar força policial.
CLÁUSULA QUARTA - Ficarão sob responsabilidade do Hospital,
todas as despesas de manutenção, guarda legal e assistência das crianças e adolescentes,
encaminhados pelos órgãos citados na cláusula primeira.
CLÁUSULA QUINTA – O Hospital, entidade beneficiada, deverá
apresentar documentação de sua constituição jurídica, bem como certidão negativa de
tributos estaduais, federais e municipais, INSS e FGTS e CNPJ atualizado.
Parágrafo Único: Ficará o Hospital obrigado a realizar prestação anual
de contas da aplicação do valor recebido. Se houver despesas excedentes do valor
ajustado no período conveniado, a entidade deverá encaminhar comprovação através de
relatório para pagamento da diferença.
CLÁUSULA SEXTA - O convênio vigorará de 1º de janeiro à 31 de
dezembro de 2009, podendo ser prorrogado por mais um ano, desde que haja interesse
das partes.
...

... Folha 02
CLÁUSULA SÉTIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata,
para dirimir eventuais dúvidas porventura advindas da execução do presente convênio.
E, por estarem justos e acertados, firmam o presente convênio,
juntamente com duas testemunhas a tudo presentes.
Nova Prata, em 26 de fevereiro de 2009.
...................................................
Município
...................................................
Hospital São João Batista
Testemunhas:
1. ................................................
2. ...................................................

