
 Lei 1.054/2013, de 04 de dezembro de 2013. 
 
 

“Abre Crédito Especial a Favor da entidade que menciona 
e dá Outras Providências” 

 
 
    O povo de Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por 
seus representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono 
a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º. – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito 
especial  no valor de  R$. 106.000,00 (Cento e seis mil reais), a favor da Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Divisa Nova, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
18.185.587/0001-16. 
 

Art. 2º. – Os gastos incorridos com a implementação das despesas 
acima, serão incorporados à seguinte dotação orçamentária:  
02    Executivo 
07   Secretaria Municipal de Saúde 
01   Serv. de Saúde Médica e Odontológica 
10   Saúde 
302  Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
8585  Atenção à Saúde da população 
4.083 Concessão de repasse de subvenção à Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia  de Divisa Nova, conforme Lei de Crédito Especial 
3350.43.00  Subvenções Sociais 

 
Art. 3º. – Fica o Executivo Municipal autorizado a promover os 

necessários remanejamentos nas dotações do vigente orçamento, para fazer face às 
despesas com a implementação da presente Lei. 

 
Art. 4º. – Os recursos serão repassados mediante celebração de 

termo aditivo ao convênio entre o Município de Divisa Nova e referida Associação. 
 
Art. 5º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
     Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 
da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como 
nela se contém. 
 

Divisa Nova, 04 de dezembro de 2013. 
 
 
 
 

José Luiz de Figueiredo 
Prefeito Municipal 



 “TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2013 QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICÍPIO 
DE DIVISA NOVA E A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DIVISA NOVA”. 

 
   
O MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA,  já devidamente qualificado no termo de convênio acima 
especificado e a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DIVISA NOVA, também já 
devidamente qualificada,   
 
    Considerando que os recursos orçados foram insuficientes para 
permitir o funcionamento da instituição em todo o exercício de 2013, mantendo-se os 
atendimentos básicos de saúde  à população ; 
    Considerando que se trata da única instituição existente no 
Município que atua na área de saúde, de natureza filantrópica,  fazendo todos os atendimentos de 
forma gratuita; 
    Considerando a aprovação da Lei nº........, de ......................, que 
autorizou o acréscimo  do valor da subvenção a ser repassada à IRMANDADE em mais R$. 
106.000,00 (Cento e seis mil reais), haja vista a necessidade da instituição, resolvem as partes 
celebrarem o presente Termo Aditivo para alterar a Cláusula Quinta, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO VALOR 
 
  O valor do presente convênio para o exercício de 2013,  corresponde ao valor anual  
de R$ 1.226.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil reais), a ser feito em 
parcelas mensais, conforme disponibilidade financeira do Município, constante do respectivo 
orçamento, conforme autoriza a Lei 1.032/12, de 30/11/2012 e Lei ............., de 
.........................., para abertura de crédito especial em favor da entidade, submetendo-se 
mensalmente  à apresentação da prestação de contas, sob pena de retenção dos valores 
remanescentes.  

 
     Permanecem inalteradas as demais cláusulas ajustadas.  
 
 
     E  estarem firmes e ajustados,  assinam o presente 
instrumento, em duas vias de igual teor e para um só efeito. 
 
 

   Divisa Nova, ____ de ......... de 2013.  
 

 
JOSÉ LUIZ  DE FIGUEIREDO 

Prefeito Municipal 
 

 
........................................... 

IRMANDADE 
 
 
Testemunhas: ____________________                ________________________________ 


