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Lei n.º 1021/05, de 26 de janeiro de 2005 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de 

Auriflama, Estado de São Paulo, usando das atribuições Legais, etc...  
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA  a seguinte Lei: 
 

 Artigo 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção 
social à seguinte entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Auriflama, inscrita no 
C.N.P.J. (M.F.) sob n.º 44.425.239/0001-89, estabelecida à Rua Alfredo Dainezi, n.º  59-52, na 
cidade de Auriflama –SP,  no valor total de  R$  72.000,00 (setenta e dois mil reais), a serem 
pagas em 12 (doze) parcelas de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais e consecutivas, destinado a 
manutenção da Entidade.  

Artigo 2º - O  órgão  beneficiário celebrará Termo de Acordo Mútuo, 
conforme minuta constante do Anexo I desta Lei. 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão a 
conta de dotação própria consignada no orçamento da despesa vigente para o corrente exercício. 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

  Prefeitura Municipal de Guzolândia, 26 de janeiro de 2005. 
 
 
 

Luiz Antonio Pereira de Carvalho 
Prefeito Municipal 

 
 

Cláudio Lisias da Silva 
Assessor Jurídico 

 
 

Helio Serafim de Oliveira 
Diretor Adm. e Financeiro 

 
Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 

Guzolândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
 
 

Sônia Regina Antunes Duarte 
Resp. Exp/ da Secretaria 
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ANEXO I 

 
M I N U T A 

 
TERMO DE ACORDO MÚTUO que entre si celebram o Município de  

Guzolândia e a_______________________visando ____________________________ 
 

 Ao (s) ____ dia (s) do mês de ________ do ano de dois mil e cinco (2005), de um lado o 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, devidamente inscrito no C.N.P.J. (M.F.) sob n.º ______________, com sede na Av. 
Paschoal Guzzo, n.º 1.065, nesta cidade de Guzolândia, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, o senhor _________, portador do R.G. n.º _________ e 
C.P.F. n.º ________, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado _____________, na cidade de 
Guzolândia ( SP ), devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º _____, de __/ __/ _____, 
doravante denominado simplesmente “MUNICÍPIO” e, do outro lado, a 
entidade____________________, devidamente inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob n.º 
______________, estabelecida à Rua_________, n.º __________, na cidade de Auriflama ( SP ), 
neste ato representada pelo seu presidente, o (a) senhor (a) 
_____________________________________, portador (a) do R.G. n.º _______________ e do 
C.P.F. n.º ______________________, nacionalidade, estado civil, profissão, residência, 
doravante denominada simplesmente “ENTIDADE”, é firmado o presente Termo de Acordo 
Mútuo, a ser regido pelas Cláusulas e Condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  OBJETIVO 
 

O presente Termo de Acordo Mútuo tem por objetivo auxiliar na manutenção das 
atividades desenvolvidas pela “ENTIDADE”, através do estabelecimento da Cooperação 
Técnica e Financeira, com o que serão promovidos: 
 

1) – o planejamento de critérios e metodologia de ação para o atendimento do usuário da 
entidade, conforme orientação básica do Setor de Saúde deste Município e/ou de 
órgãos de assistência social do Governo Estadual e Federal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA:  OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
II. 1 – Compete ao “MUNICÍPIO” através do Setor  de Saúde: 
 

a) – assessorar tecnicamente, supervisionar e adequar critérios de orientação básica, de 
acordo com as peculiaridades da entidade dentro do contexto do Município; 

 
b) – colaborar com a entidade para, juntamente com outros organismos ou instituições, 

articular a implantação de medidas indicadas pela orientação básica. 
 II. 2 – Compete ao “MUNICÍPIO” através do Setor  de Finanças: 
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a) – promover a liberação dos recursos orçamentários consignados no orçamento vigente 
e a devida liberação financeira para fazer face à despesa decorrente deste Termo de 
Acordo Mútuo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA:  OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE 
 
       III. 1 – Compete à “ENTIDADE”: 

a) – aplicar no âmbito de suas atribuições aqui ajustadas, os recursos municipais 
alocados à disposições deste Termo de Acordo Mútuo, de forma a atender as suas 
peculiaridades; 

 
b) – aplicar os recursos municipais, dentro dos seguintes elementos:  alimentação, 
pessoal, higiene, medicamentos e materiais de enfermagem, material pedagógico ou 
matéria prima para cursos, educação, água, luz, gás, cópias de documentos, telefone, 
pequenos consertos visando a conservação das instalações físicas e dos equipamentos 
da entidade ou outras despesas referentes à manutenção da clientela atendida; 

 
c) – criar condições técnicas adequadas de trabalho, visando o bom padrão de 

atendimento ao seu usuário no tratamento ambulatorial (Pronto Socorro) e internações prescritas; 
 
d) – promover a dotação, em seu orçamento, dos recursos necessários à 

complementação da manutenção dos seus trabalhos junto aos usuários; 
 
e) – providenciar em tempo hábil, os documentos necessários à manutenção do 

presente Acordo Mútuo, de acordo com o prazo estabelecido pelo Setor de Administração e 
Finanças. 
 
CLÁUSULA QUARTA:  DO REPASSE 
 

O Governo do Município de Guzolândia, através do Setor de Finanças, procederá 

ao repasse dos recursos financeiros, mensalmente, no valor R$       (       )  através de depósito 

bancário ou cheque nominal, até o 15 dia do mês seguinte ou mês específico. 

 
CLÁUSULA QUINTA:  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A “ENTIDADE” obrigar-se-á a prestar contas da aplicação das subvenções 
recebidas, impreterivelmente até o dia 31 de janeiro do ano subseqüente, devendo obedecer a 
formas estabelecidas nas instruções pertinentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
CLÁUSULA SEXTA:  DO INADIMPLEMENTO 
 

O inadimplemento das obrigações constantes deste Termo de Acordo Mútuo 
autorizará a sua denúncia por quaisquer das partes.  O inadimplemento, por parte da 
“ENTIDADE”, a obrigará a devolver à Fazenda Municipal, a totalidade da subvenção recebida, 
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corrigida pelo IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
  O presente Termo de Acordo Mútuo vigorará pelo ano de 2005, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo consentimento dos 
partícipes ou por denúncia de qualquer deles. 
 
CLÁUSULA OITAVA:  DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Auriflama  (SP), com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Termo de Acordo 
Mútuo. 
 
PELO “MUNICÍPIO”: 
 
 
Prefeito Municipal 
 
 
Assessor Jurídico 
 
 
PELA “ENTIDADE”: 
 
                                                               Representante legal 
 
Testemunhas: 
 
 
1) - _______________________________ 2) - _______________________________ 
Nome:       Nome:  

 


