
PROJETO DE LEI Nº 00115/2012 

 

 

 

 

Autoriza a celebração de convênio com o Governo 

do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da 

Saúde. 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo 

a seguinte lei: 

 

Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

Termos de Convênios e respectivos aditamentos com o Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Saúde, objetivando o custeio de transporte de pacientes. 

 

Art. 2º) Para o cumprimento do disposto no art. 1º, fica o Poder 

Executivo autorizado: 

I – a realizar as despesas decorrentes de sua participação na avença, 

objetivando executar o programa a ser celebrado com a Secretaria de Saúde; 

II – a receber repasses financeiros no valor de até R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais); 

III – a abrir crédito suplementar no orçamento nos valores liberados 

pelos ajustes, até os limites previstos na Lei Orçamentária. 

 

Art. 3º) Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da 

execução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente, 

suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º) Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 12 de novembro de 

2012. 

 

 

 

Engº ANTONIO HÉLIO NICOLAI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



MENSAGEM 

 

 

Ao Exmo. Sr. 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itapira 

Nesta. 

 

 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa C. Câmara o 

incluso Projeto de Lei que autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo, por 

meio da Secretaria de Saúde. 

 

Trata-se de convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo 

através da sua Secretaria de Saúde para a Municipalidade receber repasse de verbas, no valor 

de até R$ 200.000,00, destinadas ao custeio do transporte de pacientes atendidos pela 

Secretaria de Saúde deste Município e que são encaminhados para tratamentos especializados 

em cidades da região ou na capital. 

 

Na grande maioria dos casos, são pessoas carentes, que não têm 

condições de arcar com essas despesas, motivo pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde 

realiza ou custeia esse transporte. 

 

Para a celebração do respectivo termo de convênio se faz necessária a 

autorização do Legislativo, razão pela qual elaborei o presente projeto, que ora submeto à 

apreciação dos Nobres Edis. 

 

Quanto às demais obrigações e condições a serem pactuadas, essas 

constarão dos respectivos convênios ou aditivos a serem celebrados. 

 

Esperando que o presente projeto receba acolhida nessa C. Casa de 

Leis, nos termos do art. 47 da Lei Orgânica do Município de Itapira, subscrevo-me enviando 

a V.Exa. os meus protestos de estima e apreço. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 12 de novembro de 

2012. 

 

 

Engº ANTONIO HÉLIO NICOLAI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARECER DE Nº 147/2012. 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:  Luis Henrique Ferrarini 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Luis Hermínio Nicolai 

PRESIDENTE DA COMISSÃO OBRAS SERVIÇOS PÚBLICO, AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE:  Cleber Borges 

ASSUNTO:  Ao Projeto de Lei  nº 115/2012 

RELATOR: Luis Hermínio Nicolai 

DATA: 13/11/2012 

 

 

Sr. Presidente, 

Srs. Vereadores: 

 

 

         As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente,  que a este subscrevem, instadas que foram  a exarar parecer ao  Projeto de Lei  

nº 115/2012, de autoria do Prefeito Municipal que "Autoriza a celebração de convênio com o 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde", são de parecer favorável, 

eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. 

 

         Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. 

         É este o parecer. 

         Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos 13 de novembro de 

2012. 

 

 

COM.  DE JUSTIÇA E REDAÇÃO       

 

 

 

FINANÇAS E ORÇAMENTO  

 

 

 

OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA. E 

ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 



AUTÓGRAFO Nº 00127/2012 

 

 

 

 

Autoriza a celebração de convênio com o Governo 

do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da 

Saúde. 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo 

a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

Termos de Convênios e respectivos aditamentos com o Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Saúde, objetivando o custeio de transporte de pacientes. 

 

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no art. 1º, fica o Poder 

Executivo autorizado: 

I – a realizar as despesas decorrentes de sua participação na avença, 

objetivando executar o programa a ser celebrado com a Secretaria de Saúde; 

II – a receber repasses financeiros no valor de até R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais); 

III – a abrir crédito suplementar no orçamento nos valores liberados 

pelos ajustes, até os limites previstos na Lei Orçamentária. 

 

Art. 3º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da 

execução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes do orçamento vigente, 

suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Itapira, 13 de novembro de 2012.  

 

 

 

 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO 

PRESIDENTE 


