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LEI N°. 2764/2020, DE 27 DE JULHO DE 2020.

AUTORIZA   0   MUNIciplo   A   FIRMAR   CONVENIO
COM A ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
PARA     ENFRENTAMENTO     DA     PANDEMIA     DO
CORONAviRUS.

FAeo SABER que a Camara Municipal APROVOU e eu MARIA FELICIDADE
PERES CAMPOS ARROYO,  Prefeita Municipal de Tabapua,  Estado de Sao Paulo,
usando das atribuie6es que me sao conferidas por Lei, SANCIONO E PROMULGO a
seguinte Lei,  conforme Aut6grafo de Lei n°.  034 de 29 de Julho de 2020,  oriundo do
Projeto de Lei n°. 026, de 27 de Julho de 2020.

Art.   1°   -   Fica   autorizado   o   Poder   Executivo   a   firmar   Convenio   com   a
ASSOCIACAO   BENEFICENTE   TABAPUA,   Pessoa   Juridica   de   Direito   Pdblico
lnterno,   sem   fins   lucrativos,   Entidade  filantr6pica,   inscrita   no   CNPJ/MF   sob   n°
71.981.476/oool-o7, a fim de viabilizar o atendimento hospitalar aos usuarios do Sistema
dnico  de  Sadde  no   Hospital   Maria  do  Valle   Pereira  face  as   intercorr6ncias  da
pandemia de  COVID19  (coronavirus)  do  surto  de  2020,  conforme  a  Lei  Federal  n°
13.979, de 06/02/2020 e o Decreto Municipal n° j2LZ4|, de 23/03/2020, tudo na forma
da minuta anexa, parte integrante da presente lei autorizativa.

Art. 2° - As despesas para a execueao da  presente lei sefao suportadas por
dotagao pr6pria.

Art.  3° -  Esta  lei  entrara  em  vigor na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as
disposig6es em contfario.

Prefeitura Municipal de Tabapua - SP, aos 29 dias do mss de Julho de 2020.

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO
Prefeita Municipal

Registrada na Diretoria Administrativa e publicada por afixagao em local de costume
desta Prefeitura, na data supra.

NILTON MEIRELI
Diretor Administrativo
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lvIINUTA DO CONVEN[O N9 00x/2020

CONVENIO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM a  MUNICIPIO  DE

TABAPut      E     A     ASSOCIACAO      BENEFICENTE      DE

TABAPuA,  MANTENEDORA  DO  llospITAL  MARIA  DO

VALLE PEREI RA.

0  MUNICIPIO  DE  TABAPUA,  inscrito  no  CNPJ   sob  o  n°  45.128.816/0001-33,  com  Paco
Municipal  situado  na  Avenida  Rodolfo  Baldi,  n°  817,  nesta  cidade  de  Tabapua,  Estado de
Sao  Paulo,  representada   neste  ato  por  seu  (a)  Prefeito  (a)  Municipal,  Sr  (a).  XXXXXX  ,
nacionalidade,  estado  civil,  profissao,  portador  (a)  do  R.G.  n°  xxxxxxx,  e  do  CPF/MF  n°
xxxxxxx,  residente  e  domiciliada   na  xxxxxx,   n°  xxxxxx,  cidade  de  xxxxxx,  Estado  de  Sao
Paulo,  doravante  denominado  MUNIciplo,  e  de  outro  lado  a  ASSOCIACA0  BENEFICENTE
DE TABAPufi,  mantedora do HOSPITAL  MARIA  DO VALLE PEREIRA, inscrita  no  CNPJ sob  o

n9.  71.981.476/0001-07,  com  sede  na  Avenida  Adinael  Moreira,  n9.  1.683,  Bairro  Centro,
no municipio de Tabapua, Estado de Sao Paulo, neste ato representada por seu Presidente,
Sr  (a).  x"xD(,  portador  (a)  do  RG  n°.  xxxxx  e  do  CPF  n°.  xxxxxx,  doravante  denominada
ENTIDADE,   e  tendo  em  vista   o  disposto  nos   artigos   196  e  seguintes  da   Constituicao
Federal; os artigos 218 e seguintes da Constituigao E`stadual; as Leis Federais n°. 8.080/90 e
8.142/90;   a   Lei   8.666/93   e  demais  disposi¢6es   legajs,   bern   como  a   Lei   Municipal   n9.

xxxx/20xx,  de  xx  de  xxxx  de  20xx,  RESOLVEM  celebrar  o  presente  Termo  de  Conv6nio,
mediante o plano trabalho apresentado.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0

1.1.  Constitui  objeto  do  presente  Convenio  o  repasse  de  recursos financeiros em  carater
emergencial  ao Hospital  Maria  do Valle Pereira de Tabapua,  CNES  n9.  2084074,  para  ac6es  de
combate  e  controle da  Pandemia  do COVID-19,  em  observ§ncia  ao  plano  de  trabalho,  parte
integrante deste.

CLAUSuLA SEGUNDA -DO VALOR

2.1.  0 Municipio  repassard a  importancia de ate  R$  120.000,00 (cento e vinte  nil  reais),
para o Hospital  Maria do Valle Pereira.
2.2.   As   despesas   objeto   do   presente   Convenio   sefao   atendidas   com   os   recursos
ongamentarios consignados no ongamento vigente.

CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA

3.1. 0 presente convenio vigorafa desde a sua assinatura ate a data de 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado a crit6`rio das partes.
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CLAuSULA QUARTA -DAS OBRIGACOES

4.1. 0 MUNIcfplo, par meio da Secretaria Municipal de Satide, obriga-se a:
a)   acompanhar, fiscalizar e avaliar a execu€ao do obj.eto deste convenio;
b)   repassar a  Entidade os recursos previstos neste convenio;
c)    solicitar a  Entidade a  documentacao  necessaria  ao desenvolvimento e  a  conclus5o

do obj.eto do presente termo;
d)   examinar e aprovar ou nao as prestac6es de contas da Entidade;
e)   assinalar prazo  razoavel  para que a  Entidade adote  providencias necessarias para o

exato   cumprimento   das   obrigag5es   decorrentes   deste   Conv€nio,   sempre   que
verificada  alguma irregularidade.

4.2. A ENTIDADE obriga-se a:
a)   aplicar  integralmente  os  recursos  repassados  pelo  Municipio  na  execucao  deste

conv€nio;
b)   assegurar aos 6rgaos fiscalizadores as  condi€6es  necessarias de acompanhamento,

fiscalizag5o e avaliacao da execu¢ao dos resultados do objeto deste convenio;
c)   efetuar a  prestac5o de contas, com apresenta¢ao dos documentos que comprovam

as despesas realizadas.

CLAUSULA QUINTA -DA PRESTACAO DE CONTAS

5.1. A Entidade prestard contas da  utilizacao dos recursos financeiros repassados por forca
deste convenio,  respeitando as instrue6es do Tribunal de Contas da  Uni5o e do  Estado de
Sac Paulo e, com a seguinte periodicidade:

a)   De acordo com  relat6rio quadrimestral  da Secretaria  Municipal de Satide,  relat6rio
da aplica€ao dos recursos;

b)   Ao termino do presente Convenio, relat6rio da aplicac5o dos recursos.

CLAUSULA SEXTA -DA RESCIsfio E DA DENONCIA

6.1.  Este  Convenio  podera,  a  qualquer tempo  e  por iniciativa  de  qualquer dos  partieipes,
ser  denunciado  mediante  notificacao  prdvia  de  30  (trinta)  dias  ressalvada  a  hip6tese  de
rescis5o  por descumprimento  de  suas  clausulas  ou  por infra¢ao  legal.  Em  qualquer caso,
respondera  cada  partl'cipe  pelas  obrigac6es  assumidas,  ate  a  data  do  rompimento  do
acordo.

6.2.  E justo motivo para a  rescisao do convenio a ocorr6ncia das situac6es previstas na  Lei
n9 8.666/93, arcando, a parte que der causa a rescisao, com as conseqtiencias contratuais e
as previstas em Lei ou regulamento;

•2
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cLAusuLA SETIMA -ouTRAs DlsroslcoEs

7.1. Os repasses dever5o ocorrer,  mensalmente, ate o quinto dia dtil do mss subsequente,
de acordo com as planilhas informadas de custo pela  Entidade, observado o valor total do
Conv€nio;
7.2. 0 valor repassado devera ser utilizado para custeio do Hospital Maria do Valle Pereira,
em  especial  no pagamento de salario,  en.cangos,  beneficios,  custos indiretos  e  rescisao de
contrato de trabalho dos  profissionais da  enfermagem  e  recep€ao que atuam  na  area  da
Sind rome G ri pal;
7.3.  0  presente  Conv€nio deve ser precedido de  lei  autorizadora,  bern  como deve  passar

pelo crivo do Conselho Municipal de Satlde.

CLAUSULA 0ITAVA -DO CONTROLE, AVAllACAO, VISTORIA E FISCALIZACAO.

8.1. 0 conv€nio contara com uma Comissao de Acompanhamento.
§  1®  A  composigao  desta  Comissao  sera  constituida  por  representante  da  Entidade,  da
Secretaria  Municipal de Sadde, e  representante do Conselho Municipal de Sadde, devendo
reunir-se anualmente e ao final do presente.

§  2®   As  atribuic6es  desta   Comissao  serao  a   de  acompanhar  a   execugao  do  presente
convenio.

§ 39-A Comiss§o de Acompanhamento do convenio sera  criada  pela  Secretaria  Municipal
de  Sadde ate vinte dias ap6s a  assinatura  deste termo, cabendo a  Entidade,  neste  prazo,
indicar a Secretaria os seus representantes e o Conselho Municipal de Sadde os seus.

§  49-  Ficam  as  partes  obrigadas  a  fornecer  a  Comissao  de  Acompanhamento  todos  os
documentos e informac5es necess5rias ao cumprimento de suas finalidades.
§  59-  A  exist6ncia  da  Comiss5o  mencionada  nesta  Clausula  nao  impede  nem  substitui  as
atividades pr6prias do Sistema  Nacional de Auditoria (federal, estadua], municipal).

8.2.   Podefa,   em   casos   especificos,   a   fiscalizacao   ser   realizada   atrav6s   de   auditoria
especializada sob responsabilidade do Gestor Municipal de Sadde.
8.4.  A fiscalizacao exercida  pelo Municipio nao eximira a entidade da  sua  responsabilidade

perante o Ministerio da Sadde na execucao do convenio.
8.5.  A  Entidade  facilitard,  ao  Munici'pio,  a  acompanhamento  e  a  fiscaliza¢5o  permanente
dos servicos e prestara todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores
do Municipio designados para tal fim pelo gestor municipal do SUS.
8.6.  Em  qualquer  hip6tese  6  assegurado  a  entidade  amplo direito de  defesa,  mos  termos
das  normas  gerais  da  lei  federal  de  licita¢6es  e  contratos  administrativos  e  o  direito  a
interposi€5o de recursos.

CLAUSULA NONA -DAS PENALIDADES

9.1.  A  inobservancia  de  cl5usula  6u  obrigac5o  constante  deste  convenio,  ou  de  clever
originado de  norma  legal  ou  regulamentar pertinente,  autorizara o  Municipio, garantida  a

previa  defesa,  a  aplicar,  em  cada  caso,  as  sanc6es  previstas  na  Lei  Federal  ng 8.666/93  e
altera¢6es posteriores.
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CLAUSULA D£CIMA -DA PUBLICACAO

10.1.  A  eficacia  deste  Convenio  fica  condicionada  a  publicac5o  do  respectivo  extrato  no
6rg5o da imprensa oficial, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLAuSULA D£ClwlA PRIMEIRA -DO FORO

11.1. Fica eleito o fora da Comarca de Tabapua para dirimir quaisquer quest6es resultantes
da  execuc5o  deste  Convenio, com  a  exclusao de qualquer outro por mais  privilegiado que
seja.

E, assim, par estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em duas vias de
igual  tear,  na  presenga  de  duas  testemunhas  abaixo  nomeadas,  para  que  surta  todos  os
efeitos legais.

Tabapua/SP, XX de julho de 2020.

xxxxxxxxxx
PREFEITO (A) MUNICIPAL DE TABAPuA

xxxxxxx
PRESIDENTE DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPuA

Testemunhas:
1)

2)
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