LEI N° 081/2014
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
FIRMAR

CONVÊNIO

REGIONAL

COM

INTEGRADA

-

A

FUNDACAO

URI

CAMPUS

SANTIAGO.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.68, III de Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e é
sancionada e promulgada a Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado
a firmar Convênio com a Fundação Regional Integrada – URI Campus Santiago.
Art. 2º - O presente Convênio tem por objetivo o repasse
financeiro à Conveniada para prestar assistência e participação no planejamento global
das atividades em saúde coletiva.
Art. 3º - É parte integrante desta Lei a Minuta e o Plano
de Trabalho do Convênio, em anexo.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SANTIAGO, RS, 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

Júlio César Viero Ruivo
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em 23 / 12 / 2014

Tiago Gorski Lacerda
Secretário Municipal de Gestão

MINUTA DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTIAGO
E A FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA - URI CAMPUS SANTIAGO
Secretaria Municipal de Saúde – nº __/2014

O MUNICÍPIO DE SANTIAGO-RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
87.897.740/0001-50, com sede na Rua Tito Beccon, nº 1754, neste Município, neste termo representado pelo Prefeito
Municipal, JÚLIO CÉSAR VIEO RUIVO, brasileiro, residente e domiciliado neste Município, doravante
denominado MUNICÍPIO e, a FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA - URI CAMPUS SANTIAGO, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 96.216.841/0008-86, sediado à Av. Batista Bonoto Sobrinho,
s/n º, Bairro São Vicente, Santiago-RS, neste ato representada pelo Reitor, Prof. Luiz Mario Silveira Spinelli, RG n°
8000517311, CPF n° 347.243.890-87, adiante denominado CONVENIADO, resolvem firmar o presente
CONVÊNIO, autorizado pela Lei Municipal nº __/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes, todas em
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente CONVÊNIO tem por objetivo prestar, pela Universidade,
assistência e participação no planejamento global das atividades em saúde coletiva, priorizando conceitos e
estratégias que envolvem um conjunto de ações de saúde e educação, no âmbito individual e/ou coletivo, abrangendo
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e a manutenção da
saúde, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. Tais ações envolvem abordagens que buscam
estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes
e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser
humano com o meio ambiente e a sociedade. O convênio objetiva assistência à Secretaria Municipal da Saúde nas
áreas: Enfermagem, Psicologia e Pedagogia nos seguintes locais:
a) Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs)
b) Unidades Básicas de Saúde (UBS)
c) Programa Primeira Infância Melhor – PIM
d) Vigilância Ambiental
e) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN
Os locais referidos servirão como campo de estágio para os acadêmicos da Universidade (URI), ressaltando que
todas as atividades desenvolvidas pelos estagiários serão orientados pelos profissionais da referida Universidade.

-

-

-

-

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS – Os objetivos específicos do presente CONVÊNIO são:
Assistir e participar no planejamento global das atividades em saúde coletiva, visando à prevenção da
saúde, educação, tratamento e reabilitação dos usuários nos diferentes ambientes, através de visitas domiciliares,
grupos de saúde, psicoeducação, consultas de enfermagem e psicologia, capacitando os estagiários de enfermagem e
psicologia, para melhor atender as necessidades da saúde coletiva.
Participar no planejamento das atividades em saúde coletiva, proporcionando o desenvolvimento da
educação precoce, através de visitas domiciliares e capacitando os estagiários de pedagogia para melhor atender as
necessidades da saúde coletiva.
Assistir e participar no planejamento global das atividades em saúde coletiva visando promover
informação contínua sobre as condições nutricionais da população e os fatores que as influenciam. Esta informação
irá fornecer uma base para decisões a serem tomadas pelos responsáveis por políticas, planejamento e gerenciamento
de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e do estado nutricional.
Assistir e promover o processo contínuo de coleta de dados e análise de informação sobre saúde e
ambiente, com o intuito de orientar a execução de ações de controle de fatores ambientais que interferem na saúde e
contribuem para a ocorrência de doenças e agravos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO - O objeto do presente CONVÊNIO será executado de forma direta
pela UNIVERSIDADE, no período de 02 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, cabendo à mesma submeter
ao MUNICÍPIO todas as decisões a respeito da forma de implementação e demais especificidades que envolvam o
plano de trabalho.
Parágrafo Único – Admitir-se-á a reformulação do Plano de Trabalho, desde que devidamente justificada e
autorizada pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUARTA – DOS REPASSES - Para a execução do presente instrumento, o MUNICÍPIO
compromete-se a repassar à Conveniada a importância de R$ 191.880,00 (cento e noventa e um mil, oitocentos e

oitenta reais). O pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 15.990,00 (quinze mil,
novecentos e noventa reais), até o 5° dia útil da cada mês.
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES
Do MUNICÍPIO:
a)
Autorizar, mediante ciência, as despesas referentes à execução do presente Convênio;
b)
Avaliar as atividades técnicas, pedagógicas e financeiras do Projeto do Convênio, propondo, a qualquer
tempo, as modificações que julgar necessárias, inclusive sua rescisão;
c)
Realizar avaliação da qualidade e dos resultados concretos obtidos na execução do objeto;
d)
Fiscalizar o fiel cumprimento do Convênio, aplicando as sanções cabíveis, em caso de descumprimento
deste Instrumento.
Da UNIVERSIDADE:
Assistir e participar no planejamento global das atividades em saúde coletiva;
Realizar ações de saúde, educação, tratamento e reabilitação dos usuários nos diferentes ambientes,
incluindo unidades de saúde, centros comunitários, domicilio, através de consultas de enfermagem, psicologia,
pedagogia, visitas domiciliares e formação de grupos de acordo com as necessidades das áreas de abrangência;
c)
Treinar os estagiários de enfermagem e psicologia, objetivando melhor atender às necessidades da saúde
coletiva;
d)
Capacitação de estagiários dos Cursos Técnicos e Superiores da UNIVERSIDADE, para melhor atender
às necessidades da Saúde Pública;
e)
Acompanhar e contribuir, através dos estagiários, na execução das ações de assistência integral, em todas
as fases do ciclo de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos;
f)
Executar direta e indiretamente, nos termos de legislação vigente, o trabalho educativo e documental
necessário à consecução do objeto de que trata este Convênio, observando sempre critérios de elevada qualidade
técnica, os custos e prazos previstos;
g)
Prestar contas dos valores recebidos, na forma e modo convencionados neste Instrumento e nos termos do
modelo a ser expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda.
a)
b)

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA – Este Convênio vigerá a partir de 02 de janeiro de 2015, até 31 de
dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 01 (um) ano, até o limite legal de 60 meses,
salvo manifestação expressa em contrário de qualquer das partes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES – A modificação de cláusulas ou condições estabelecidas neste
Convênio, e o acréscimo de projetos e ações dentro do mesmo objeto, poderão se fazer através de Termo Aditivo,
devidamente assinado pelas partes e devidamente rubricado em todas as suas vias.
Parágrafo Único – Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da programação de execução do
Convênio, admitir-se-á à UNIVERSIDADE, propor a reformulação do plano de execução, com antecedência de 20
(vinte) dias, que será previamente apreciado pelo Município de Santiago.
CLÁUSULA OITAVA – RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Programa: 0107 – Município Saudável; Projeto/Atividade: 50 – Atenção Básica - Parcerias; Elemento de
Despesa: 3.3.50.43.01 – Subvenções Sociais; Subelemento de Despesa 3.3.50.43.01 - Instituições de Caráter
Assistencial, Cultural e Educacional; Código Reduzido: 9584; Recurso: 0040 - ASPS.
CLÁUSULA NONA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - Os valores recebidos serão objeto de prestação de
contas pormenorizadas por parte da entidade recebedora, a ser analisada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 1º - A prestação de contas será realizada conforme modelo a ser definido pela Secretaria Municipal da Fazenda, em
data a ser fixada por essa Secretaria e, sempre após o repasse dos valores;
§ 2º - Caso a Secretaria Municipal da Fazenda emita parecer desfavorável à Prestação de Contas, a Conveniada
deverá restituir os valores recebidos, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da notificação a ser expedida pela
Secretaria Municipal da Fazenda, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial destes valores, sem
prejuízo da aplicação de multa quantificada em 10% (dez por cento), sobre os valores recebidos pela Conveniada e
que foram objeto da Prestação de Contas tida como irregular, além da imediata rescisão unilateral deste COVÊNIO,
independente de notificação;
§ 3º - Os valores recebidos e não totalmente utilizados nas finalidades deste Convênio, deverão ser devolvidos aos
cofres municipais pela Conveniada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO – O presente COVÊNIO poderá ser rescindido,
cabendo à Conveniada apresentar prestação de contas final dos valores recebidos, nos moldes a serem definidos pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
- São motivos para a rescisão do COVÊNIO:
a) Aplicação dos recursos em finalidades diversas do seu objeto;
b) A demora injustificada da Conveniada em prestar contas;
c) Razões de interesse público devidamente justificadas pelo MUNICÍPIO;
d) Demais situações previstas na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO – As dúvidas suscitadas na execução deste COVÊNIO serão
dirimidas em comum acordo entre as partes ficando eleito o Foro da Comarca de Santiago, RS, para as questões
judiciais, caso ocorram.
E para a validade do que as partes pactuaram, firmam este instrumento, em cinco vias, para que surta seus
legais e jurídicos efeitos.

Santiago, RS, __/__/2014.

JÚLIO CÉSAR VIERO
Prefeito Municipal

FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA - URI
CAMPUS SANTIAGO
CNPJ/MF n° 96.216.841/0008-86

