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SUMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO E
REPASSAR RECUPSOS fINANCEIROS
PARA O PROVO PAR - AÇÃO SOCIAL
MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, estado do Paraná, aprovou, e eu
Prefeito Munidpal, sanciono a seguinte

•Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conveniar com o Provopar
Ação Social Municipal, com sede a Avenida Brasil; sJn, neste município de Diamante
D'Oeste, cadastrado 00 CNPJjMf sob o \io 95.728.374/0001-34, cuja entidade é
mantenedora do único hospital local, com a finalidade de proporcionar a mesma o
atendimento hospitalar e ambulatorial de urgênciaJemergência no período integral,
através dos plantões médicos, como fOíma de garantir estes serviços à todos os
usuários do SUS e à população em geral.

Art. 2° - Fica também o município autorizado a repassar recursos financeiros no valor
de até R$ 20.000,00 (vinte mi! reais) mensais n.osdois primei.ros meses subseqüentes a
vigência do Convênio, e de até R$ 16.500,()() (dezesseis mil e quinhentos reais) mensais
nos meses subseqüentes à Conveniada, a fim de viabilizar os atendimentos de que trata
o artigo primeiro desta Lei.

.grafO Único - O Convênio de Que trata esta Lei será revisado anualmente.

Art. 3.° - A Conveniada deverá fazer prestação de contas dos recursos recebidos e dos
serviços prestados à população ao Conselho Municipal de Saúde, e os Oepartamento de
Contabilidade do Município, a cada 90 (noventa) dias.

Art. 4.° - As despesas decorrentes desta Lei, serão suportada pelo orçamento geral do
município, à conta do 'Fundo Munidpal de Saúde.

Art. 5.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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