
Lei 743/2002, de 1º de março de 2002 
 
 

“Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Universidade de Alfenas 
visando a implantação do Programa de Saúde da Família 

 e dá outras providências” 
 
 
  O Povo de Divisa Nova - MG, através de seus representantes aprovou e eu, 
ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA – Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte 
lei: 
 
 
   Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar convênio de  
cooperação mútua, entre o Município de Divisa Nova e a Universidade José do Rosário 
Velano, objetivando a implantação do PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 
 
   Art. 2º - O Município, para dar cumprimento ao referido convênio, fornecerá 
as instalações e equipamentos necessários, bem como arcará com despesas 
relacionadas ao transporte e alimentação de membros da equipe básica, médicos 
residentes e estagiários de graduação na área de saúde. 
 
   Art. 3º - A Universidade José do Rosário Velano, em cumprimento ao 
referido convênio, fornecerá membros integrantes da equipe básica, bem como todo o 
treinamento e assessoria técnica necessária à implantação e manutenção do programa. 
 
   Art. 4º - Para fazer face às despesas decorrentes da execução desta Lei, 
fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar-se de dotações específicas criadas no 
orçamento vigente. 
 
  Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Divisa Nova, 1º de março de 2002 
 
 
 

ANTONIO CESAR SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

CARLOS FERNANDO PEREIRA 
Secretário Municipal 



  TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO O MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA  E  A UNIVERSIDADE  
JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO, PARA IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE 
DIVISA NOVA - MG  

 
 
 
  O Município  de Divisa Nova, aqui  denominado MUNICÍPIO,    portador do 
CNPJ. Nº 18.243.279/0001-08, com sede na Praça Presidente Vargas, nº 01,  neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO CESAR SIQUEIRA e a 
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO, aqui denominado UNIFENAS,    
portadora do CNPJ. Nº 25.658.402/0001-09, com sede na Rodovia MG.179, Km 0, neste 
ato representada pelo seu Reitor Dr. EDSON ANTONIO VELANO,  resolvem celebrar o 
presente convênio,  mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
   
  Objetiva o presente instrumento a implantação, no município Divisa  Nova, 
do  PROGRAMA DE  SAÚDE DA FAMÍLIA, integrante da área  MEDICINA GERAL 
COMUNITÁRIA, aqui denominado PROGRAMA,  de  acordo com um sistema de saúde 
hierarquizado e regionalizado, em sistema de  cooperação com a UNIFENAS,  que 
promoverá o  treinamento  de residentes e graduandos em cursos ligados à área de 
saúde, com finalidade fundamental de promoção da saúde. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMAÇÃO DA EQUIPE DE PESSOAL 
 
  O PROGRAMA pressupõe  o funcionamento de uma equipe básica de 
saúde, integrada por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes de saúde, 
em número de integrantes proporcional à população a ser incluída no referido 
PROGRAMA. 
 
  Todo o pessoal a integrar o PROGRAMA, deverá  receber treinamento 
específico em SAÚDE DA  FAMÍLIA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
  Compete ao MUNICÍPIO: 
 
a) Contratar para compor a equipe básica que compõe o PROGRAMA, um auxiliar de 

enfermagem e seis agentes de saúde; 
b) Fornecer instalações e equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do  

PROGRAMA; 
c) Fornecer todos os exames auxiliares de diagnósticos existentes no Município; 
d) Promover  o cadastro de inclusão de famílias no PROGRAMA; 
e) Possibilitar o estágio supervisionado de alunos de residência e graduação nas área de 

saúde da UNIFENAS nas atividades desenvolvidas pelo PROGRAMA; 



f) Responsabilizar-se pela alimentação e transporte dos membros integrantes da equipe 
básica e médicos residentes fornecidos pela UNIFENAS que, diariamente, atuarão no 
Município em regime de oito horas diárias; 

g) Responsabilizar-se pelo transporte diário dos estagiários de graduação da UNIFENAS 
na área de saúde a integrarem o PROGRAMA, bem como alimentação dos mesmos 
às sextas-feiras; 

h) Responsabilizar-se pelo alojamento dos estagiários de graduação da área de saúde a 
serem encaminhados para o MUNICÍPIO, a integrarem o PROGRAMA; 

i) Celebrar Termo de Compromisso de Estágio com todos os estagiários da área de 
saúde, tendo a UNIFENAS como interveniente. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA  UNIFENAS 
 
  Compete à  UNIFENAS: 
 
a) Fornecer todo o treinamento e assessoria técnica necessária à equipe para 

implantação e manutenção  do PROGRAMA; 
b) Fornecer para integrar a equipe básica do PROGRAMA, um médico e uma 

enfermeira, contratados e remunerados pela UNIFENAS, a atuarem no MUNICÍPIO 
em regime de 8 horas diárias e 40 horas semanais, com experiência na área de saúde 
da família; 

c) Providenciar o seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários a 
participarem do PROGRAMA, conforme exigência legal. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 
 
  Os recursos financeiros do MUNICÍPIO para  execução do presente 
convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 0303-10.301.203-6.08-
339039 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
  O presente convênio  vigorará da data de sua assinatura  até  31/12/2002, 
podendo ser renovado, através de termo  aditivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 
 
  Fica eleito o foro da Comarca de Cabo Verde para  dirimir quaisquer 
dúvidas  oriundas do presente  instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
     
  Para eficácia deste ato,  o Município providenciará a sua publicação de seu 
extrato no  “Minas Gerais”, nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 



  O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer momento, desde que 
denunciado por uma das partes com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  a) Todas as atividades exercidas pelo PROGRAMA serão voltadas para 
ações ligadas à promoção da saúde. 
 
  b) Não haverá, em qualquer hipótese, vínculo empregatício entre membros 
integrantes do PROGRAMA indicados pela UNIFENAS  e o MUNICÍPIO. 
 
  c) Aplicam-se a este convênio todas as normas e legislações pertinentes à 
matéria, podendo o mesmo ser alterado durante o período de vigência, mediante termo 
aditivo, com anuência da Câmara Municipal. 
 
   d) Após assinatura do convênio, deverão ser enviadas cópias fiéis à Câmara 
Municipal. 
 
  E por estarem justos e  acordados, firmam o presente instrumento,  em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos, na presença de  duas 
testemunhas. 
 

Divisa Nova, ___ de _________ de 2002 
 
 
     
    Professor EDSON ANTONIO VELANO 
    Reitor da UNIVERS. JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO 
 
 
     
    ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA 
      Prefeito Municipal  
 
 
TESTEMUNHAS 
 
1) 
 
 
2) 

 


