
LEI Nº 1.186, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2005. 
 
 
 
  AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CONVENIAR COM O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde, para a finalidade de desenvolver atividades em unidades sanitárias 
do Município de Pinhal Grande. 
 
Art. 2º. As partes conveniadas obrigam-se a cumprir o estabelecido no Termo de Convênio, 
em anexo, que passa a fazer parte integrante da presente Lei. 
 
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 07.01.10.302.0033.2024 – Manutenção e Desenvolvimento do Fundo 
Municipal da Saúde; 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 3 de fevereiro de 2005. 

 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 



 2

TERMO DE CONVÊNIO 
 
Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PINHAL 
GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
94.444.346/0001-22, com sede as Av. Integração, 2691, neste ato representado pelo Senhor 
Prefeito Municipal, SAULO JOÃO GARLET, doravante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO CENTRO DO ESTADO – CIS, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 
1459, sala 01, em Santa Maria/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 94.446.804/0001-62, neste ato 
representado pelo seu Presidente, doravante denominado simplesmente CIS, na forma do art. 
116, da Lei Federal nº 8.666/93, autorizado pela Lei Municipal nº ________/2005, mediante 
o estabelecimento das seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
Constitui objeto deste convênio a conjunção de esforços entre os partícipes para o 
desenvolvimento das atividades de Técnicos em Enfermagem frente às Unidades Sanitárias 
de Pinhal Grande/RS. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA – DA COOPERAÇÃO ASSOCIATIVA. 
A cooperação associativa para o desenvolvimento dos trabalhos propostos na cláusula 
primeira tem por objetivo geral melhorar os níveis de saúde da população. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO. 
O MUNICÍPIO compromete-se a: 
a) elaborar, conjuntamente com a Secretaria e o Conselho Municipal de Saúde, um plano de 
ação para as Undades de Saúde de forma integrada ao Plano Municipal de Saúde; 
b) manter o processo de educação continuada dos membros das Unidades de Saúde, bem 
como acompanhar, supervisionar e avaliar as suas ações em nível local; 
d) repassar ao CIS um adicional de 5% (cinco por cento) do total da folha de pagamento dos 
profissionais objeto deste convênio, a título de despesas com a administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS COMPROMISSOS DO CIS. 
O CIS compromete-se a cooperar no seguinte: 
a) contratar os profissionais objeto deste convênio, em regime da Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT; 
b) colaborar integralmente com o objetivo do Plano Municipal de Saúde no âmbito da 
atenção a saúde da população. 
c) manter arquivo atualizado com todos os registros das despesas que ocorrem por conta do 
convênio. 
d) manter em conta vinculada no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, recursos 
financeiros repassados pelo Município; 
e) prestar contas ao Município das importâncias recebidas na forma da legislação vigente e 
repassar ao Município as sobras, porventura, existentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
Este convênio é coberto pela seguinte dotação orçamentária: 07.01.10.302.0033.2024 – 
Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal da Saúde; 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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§ 1º. Os recursos financeiros transferidos e o resultado das aplicações financeiras, somente 
poderão ser utilizadas no objeto do presente convênio, vedado o seu emprego em finalidades 
diversas das estabelecidas, ainda que em caráter de emergência, com posterior cobertura. 
§ 2º. É vedada a aplicação no mercado financeiro dos recursos repassados pelo Município, 
salvo não determine qualquer prejuízo ou retardamento na consecução do objeto deste Termo 
de avenca e seja precedida em Título do tesouro Nacional em estabelecimentos oficiais de 
crédito, por intermédio do Banco Central ou na forma por este estabelecida e mantido os 
respectivos rendimentos em conta bancária vinculada a este convênio e destinados 
compulsoriamente à execução do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES. 
O CIS se obriga, desde já, a quaisquer débitos de natureza trabalhista, fiscal ou previdenciária 
que der causa, ou de responsabilidade junto a órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, bem como junto a órgãos do setor privado, em decorrência de suas 
responsabilidades no cumprimento do objeto do presente convênio. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO. 
O convênio terá vigência até 31 de dezembro de 2005, podendo ser alterado através de Termo 
Aditivo, ficando automaticamente prorrogado, se ao final da vigência não houver 
manifestação contrária por ambas as partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESCIÇÃO E DA RENÚNCIA. 
O presente convênio poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de uma das partes, 
com antecedência mínima de noventa dias, sujeitando-se a parte inadimplente a restituição do 
valor pago, acrescido de juros e correção monetária até a data de devolução respondendo, 
ainda, por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem 
necessários. 
Parágrafo único. Poderão as partes optar por rescisão por mútuo consenso, com 
antecedência mínima de trinta dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO. 
Fica eleito o Foro da Comarca de Júlio de Castilhos/RS, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia que se fundar neste instrumento, que não puder ser solucionada pelas partes 
signatárias. 
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Prefeito Municipal 
 

Presidente do CIS 
TESTEMUNHAS: 

_______________________________ 

_______________________________ 


