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Poder Executivo 

 

Licitações 

 

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE 

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 0100/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2020 - MENOR PREÇO POR 

VALOR TOTAL 

 

A Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem torna público para conhecimento 

dos interessados edital de Tomada de preço 

nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 

0100/2020. Objeto: Contratação dos 

serviços de empresa de Assessoria e 

Consultoria Jurídica para auxiliar a 

Procuradoria Municipal no Município de 

Santana da Vargem.Tipo: Menor preço por 

valor total. O Recebimento dos envelopes 

que aconteceria no dia:09/07/2020 até 

08h30, na Praça Padre João Maciel Neiva, 

15 - Centro - Santana da Vargem/MG 

acontecerá no dia 31/07/2020      

e terá início às 09h30. O edital está 

disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na 

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro 

- Santana da Vargem - CEP 37.195-000. 

Informações pelos telefones (35) 3858-

1200, (35) 3858-1146 ou e-mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br. 

 

EXTRATO DE EDITAL PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 117/2020 PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 032/2020- MENOR 

PREÇO POR ITEM 

  

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/


 
Lei Municipal Nº 1387                  Edição: 391   quarta-feira, 01  de julho de 2020 

Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais -
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 2 de 17 

A Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem torna público para 

conhecimento dos interessados edital de 

Pregão Presencial nº 032/2020 – Processo 

Licitatório nº 117/2020. Objeto: Registro de 

preços para aquisição de leites especiais, 

suplementos alimentares, dietas alimentares 

e espessastes. Tipo: Menor preço por item. 

O Recebimento dos envelopes: 14/07/2020 

até as 09h00min da manhã, na Praça Padre 

João Maciel Neiva, 15 - Centro - Santana da 

Vargem/MG a sessão terá início às 

09h00min do dia 14/07/2020. O edital está 

disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na 

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro 

- Santana da Vargem - CEP 37.195-000. 

Informações pelos telefones (35) 3858-

1200, (35) 3858-1146 ou e-mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br.  

 

Jurídico 

 

 

PORTARIA Nº. 032/2020 

 

“Dispõe sobre a prorrogação de Portaria 

Municipal e de Sindicância Disciplinar” 

 

 

  O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei, e em especial o artigo 79, II, 

“c”,  da Lei Orgânica do Município, 

 

Considerando o Art. 87, §1º, da 

Lei Municipal nº 1.483, de 10 de 

maio de 2019, que “Dispõe sobre a 

Política Municipal de Proteção aos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente, Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e o Conselho 

Tutelar”; 

Considerando a Portaria Municipal 

nº 028, de 02 de junho de 2020, que 

“Nomeia membros da 

Corregedoria do Conselho Tutelar, 

no âmbito do Município de Santana 

da Vargem”; 

Considerando a Portaria Municipal 

nº 030, de 05 de junho de 2020, que 

“Nomeia Comissão de Sindicância 

Disciplinar vinculada à 

Corregedoria do Conselho Tutelar, 

e dá outras providências”; 

Considerando o Ofício nº 

002/2020 protocolado aos 30 de 

junho de 2020, no qual a Comissão 

de Sindicância Disciplinar solicita a 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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prorrogação, por mais 30 (trinta) 

dias, do prazo para realização e 

conclusão dos trabalhos; 

Considerando a necessidade de 

melhor apurar os trâmites da 

Sindicância Disciplinar nº 

001/2020, por meio da juntada de 

informações e documentações 

relevantes ao procedimento. 

 

  RESOLVE: 

 

  Art. 1º - Fica prorrogado, pelo 

período de 30 (trinta) dias, o prazo para a 

realização e conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Sindicância Disciplinar 

vinculada à Corregedoria do Conselho 

Tutelar, condizentes com a Portaria 

Municipal nº 031, de 05 de junho de 2020; 

conforme estabelecido no Art. 87, §1º, da 

Lei Municipal nº 1.483, de 10 de maio de 

2019. 

 

 Art. 2º - Esta portaria entra em 

vigor na data de 05 de julho de 2020. 

 

  Santana da Vargem - MG, 30 de 

junho de 2020. 

 

 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 039, DE 01 DE JULHO 

DE 2020 

 

“Dispõe sobre a criação da Comissão 

Intersetorial responsável pela elaboração 

do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo de Santana da 

Vargem/MG, e dá outras providências”  

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei e em especial o art. 52, 

inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e 

 

Considerando que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 

instituído pela Lei nº 8.069, de 13 

de junho de 1990, definiu em seu 

art. 86 que a política de 

atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente far-se-á através de 

um conjunto articulado de ações 

governamentais e não 

governamentais, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios;  

Considerando que a Lei Federal nº 

12.594, de 18 de janeiro de 2012 – 

que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – 

SINASE – determina em seu artigo 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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5º, inciso II, que compete aos 

municípios a elaboração do Plano 

Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, em conformidade 

com o Plano Nacional e o 

respectivo Plano Estadual; 

Considerando que o objetivo do 

SINASE é a efetiva implementação 

de uma política pública 

especificamente destinada ao 

atendimento de adolescentes que 

tenham praticado ato infracional e 

suas respectivas famílias, de cunho 

eminentemente intersetorial, e que 

ofereça alternativas de abordagem e 

atendimento junto aos mais 

diversos órgãos e equipamentos 

públicos; 

Considerando que o Plano 

Nacional de Atendimento 

Socioeducativo foi aprovado pela 

Resolução nº 160, de 18 de 

novembro de 2013, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CONANDA;  

Considerando a necessidade de 

observância dos princípios da 

descentralização, operacionalização 

e municipalização do atendimento 

aos adolescentes autores de ato 

infracional, apontadas no artigo 88, 

incisos I, II, III e V, da Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente;  

Considerando que é dever do 

Poder Público, conforme disposto 

no artigo 227, caput, da 

Constituição Federal e artigo 4º, 

caput e parágrafo único, da Lei nº 

8.069/1990, assegurar a crianças e 

adolescentes, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária, 

dentre outros direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana 

(conforme artigo 3º da Lei nº 

8.069/1990);  

Considerando que a garantia de 

prioridade também se estende aos 

adolescentes que praticam atos 

infracionais, para os quais o artigo 

228 da Constituição Federal, em 

conjugação com os artigos 103 a 

125 da Lei nº 8.069/1990 e 

disposições correlatas contidas na 

Lei nº 12.594/2012, estabelece a 

obrigatoriedade de ser a eles 

dispensado um tratamento 

diferenciado, individualizado e 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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especializado, extensivo às suas 

famílias; 

Considerando o Ofício nº 

316/2020/3ªPJ-TP, que informa 

sobre a tramitação do Inquérito 

Civil n.º MPMG-0694.16.000498-2 

e, requisita adoção de providências 

para correção de irregularidades 

junto ao Plano de Atendimento 

Socioeducativo apresentado ao 

Ministério Público no ano de 2018; 

irregularidades, estas, apontadas 

pela Coordenadoria Regional das 

Promotorias de Justiça de Defesa 

dos Direitos da Educação e das 

Crianças e dos Adolescentes do Sul 

de Minas – CREDCASM/MPMG; 

Considerando que a elaboração do 

Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo é uma tarefa 

complexa e exige uma abordagem 

eminentemente interdisciplinar, por 

força do disposto no próprio 

SINASE, considerando, inclusive, a 

necessidade de execução das ações 

a ele correspondentes de forma 

intersetorial; 

Considerando que o Plano de 

Atendimento Socioeducativo é uma 

construção coletiva, objetivando a 

efetiva implementação de uma 

política pública, especificamente a 

fim de viabilizar a criação de 

programas especializados de 

atendimento para a execução das 

medidas socioeducativas de meio 

aberto, sendo de cunho 

eminentemente intersetorial, que 

ofereça alternativas de abordagem e 

atendimento junto aos mais 

diversos órgãos e "equipamentos" 

públicos. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituída no 

Município de Santana da Vargem, a 

Comissão Intersetorial para organização dos 

trabalhos e elaboração do Plano Municipal 

de Atendimento Socioeducativo: 

 

Art. 2º - A Comissão será 

composta pelos seguintes órgãos, através de 

membros titulares e suplentes indicados: 

Órgãos Representantes 

Secretaria 

Municipal de 

Ação Social 

Titular Anderson 

Vilela Azevedo 

Suplente Anna Caroline 

Andrade 

Ribeiro 

Secretaria 

Municipal de 

Administração  

Titular Júlio César 

Botelho 

Suplente Regina 

Pimentel 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Holanda de 

Oliveira 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Cultura, Esporte e 

Lazer  

Titular Edna Ozana 

Costa de Paula 

Suplente Tânia Mara 

Pereira 

Mendonça 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Titular Hermógenes 

Vaneli 

Suplente Andrezza Souza 

Lima 

Conselho 

Municipal de 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

Titular Paulo Ricardo 

Corrêa 

Suplente Mariana 

Miranda 

Oliveira 

Conselho Tutelar 

dos Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

Titular Daniane 

Virginia 

Ladeira 

Suplente Carolina 

Elisiário 

Figueira 

 

§1º - A Presidência da Comissão 

será exercida pelo representante do 

Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente, e a relatoria, pelo 

representante da Secretaria Municipal de 

Ação Social. 

§2º - Poderão ser convidados a 

participar das atividades de discussão e 

elaboração do Plano Municipal, membros 

do Ministério Público, do Poder Judiciário, 

e quaisquer outros representantes de órgãos 

públicos, e/ou cidadãos que tenham relação 

e/ou que possam auxiliar e contribuir com 

informações imprescindíveis à elaboração 

do Plano Municipal. 

 

Art. 3º - Compete à Comissão 

Intersetorial elaborar o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo, devendo para 

tanto: 

 

I - promover conjuntamente com o 

CMDCA, a elaboração de diagnóstico da 

situação municipal referente à situação dos 

adolescentes em conflito com a lei; 

II - estimular a participação de 

todos os agentes do Sistema de Garantia de 

Direitos na discussão, elaboração e 

implementação do Plano Municipal; 

III - submeter ao CMDCA o 

diagnóstico, propostas, relatórios e 

conclusões da Comissão Intersetorial 

visando à aprovação do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo. 

 

Art. 4º - As Reuniões da Comissão 

serão agendadas pela Presidência, 

conferindo-se ciência aos demais membros 

com antecedência mínima de 02 dias. 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Art. 5º - Em caso de falta 

injustificada, a Presidência poderá 

requisitar ao responsável pelo órgão a 

substituição imediata do indicado. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Santana da Vargem - MG, 01 de julho de 

2020.  

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 29 

DE JUNHO DE 2020 

 

 

“Dispõe sobre a alteração do §2º, do 

artigo 67,do artigo 74 e do caput do 

artigo 156, todos da Lei Municipal nº 249 

de 13 de setembro de 1985 que 

“INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS 

DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA 

VARGEM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, 

por seus representantes na Câmara 

Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º -Fica alterado o §2º do 

artigo 67 da Lei nº 249, de 13 de setembro 

de 1985, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 67 A abertura e funcionamento 

dos estabelecimentos industriais, 

comerciais e prestadores de serviços, 

observados os preceitos da 

legislação pertinente, obedecerão a 

horários e critérios definidos por ato 

do Poder Executivo, a partir da 

vigência deste Código. 

§2º - O Prefeito Municipal poderá a 

qualquer tempo e mediante 

solicitação das classes interessadas e 

desde que atenda aos interesses da 

população, prorrogar o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais. 

 

Art. 2° - Fica alterado o artigo 

74 da Lei nº 249, de 13 de setembro de 

1985, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art.74–É proibido executar 

atividades que produzam ruído 

excessivo depois das 23 (vinte e três) 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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horas, salvo em caso de autorização 

advinda de Decreto do Executivo. 

(Alterado pela Emenda 

Modificativa nº 01/2020) 

Art. 2º - Fica alterado o artigo 74 

da Lei número 249, de 13 de setembro de 

1985, que passa vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 74 – É proibido executar 

qualquer atividade que produza 

ruído fora dos padrões da ABNT. 

 

Art. 3° -Fica alterado o caput do 

artigo 156 da Lei nº 249, de 13 de setembro 

de 1985, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 156 - Os depósitos de explosivos 

e inflamáveis serão construídos em 

locais especialmente designados e 

com licença da Prefeitura 

Municipal. 

 

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.  

 

 Santana da Vargem/MG, 29 de 

junho de 2020. 

 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

Administração 

 

Convênio nº 007/2020 

 

Termo de Convênio que entre si 

celebram o Município de Santana da 

Vargem/MG e a Clínica Terapêutica 

Quintino Eireli-ME. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTANA DA 

VARGEM, com sede na Praça Padre João 

Maciel Neiva, nº 15, Centro, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 18.245.183/0001-70, daqui 

por diante designado MUNICÍPIO, 

representado pelo seu prefeito, Sr. Renato 

Teodoro da Silva, brasileiro, casado, 

portador da Carteira de Identidade n.º MG-

12035376 – SSP-MG e inscrito no CPF n.º 

538.514.2556-49, residente e domiciliado 

na Rua Alfredo Pereira Gomes, nº 55, 

Centro, em Santana da Vargem-MG, CEP 

37.195-000, e o estabelecimento 

QUINTINO PSIQUIATRIA, ÁLCOOL 

E DROGAS EIRELI – NOME 

EMPRESARIAL CLINICA 

TERAPÊUTICA QUINTINO EIRELI-

ME, sociedade civil de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 15.254.960/0001-

55, com sede na Rodovia BR 365, SN, Km 

399, Bairro Zona Rural em Patos de 

Minas/MG, CEP 38.700-970, agora em 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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diante denominada CONVENIADA, 

representada por seu Representante Legal 

Giovanni Quintino Magalhães, brasileiro, 

solteiro, empresário, portador da Cédula de 

Identidade nº MG-12.278.444 (SSPMG) e 

CPF/MF nº 015.256.456-09, residente na 

Avenida Otavina Alves de Sousa, nº 350, 

Bairro Alto Limoeiro, em Patos de 

Minas/MG, CEP 38.703-865, celebram o 

presente CONVÊNIO, para conferir 

assistência psicossocial e saúde a menores 

portadores de distúrbios psíquicos, de 

deficiência mental e de dependência 

química, com duração indeterminada, 

observadas as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei Orgânica de Assistência 

Social, dispositivos da Lei Orgânica do 

Município e demais normas que regulam a 

espécie, conforme as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 

OBJETIVO 

 

Constitui objetivo da celebração do 

presente convênio a conjugação de esforços e 

recursos, para assegurar direitos sócio-

assistenciais para a população que deles 

necessitar, tendo em vista o contínuo 

desenvolvimento e aprimoramento das 

atenções oferecidas nos serviços que 

compõem, em rede, o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único 

de Saúde (SUS), de âmbito nacional, e as 

políticas de assistência social e de saúde na 

cidade de Santana da Vargem, no âmbito da 

rede de segurança social, mantendo um 

sistema de vigilância, monitoramento e 

avaliação, que assegure padrão de qualidade 

no atendimento e garantia do caráter público 

na ação, bem como informação aos usuários 

de seus direitos, permitindo a troca de 

experiências para uma gestão descentralizada 

e participativa com o compromisso de buscar 

alternativas para reversão do processo de 

reprodução da desigualdade social na cidade 

supracitada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO 

OBJETO 

 

O presente convênio tem por objeto 

a cooperação entre os convenentes, visando 

ao atendimento de crianças e de 

adolescentes, dos sexos masculino e 

feminino, mediante encaminhamento do 

Juizado da Infância e Juventude da 

Comarca de Três Pontas, prestado de 

acordo com as especificações abaixo: 

 

“CONSTITUI OBJETO DO 

PRESENTE TERMO, A MÚTUA 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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COLABORAÇÃO ENTRE AS 

PARTES CONVENIADAS, 

VISANDO ASSISTÊNCIA, 

PROTEÇÃO, INTERNAÇÃO E 

TRATAMENTO DE 

ADOLESCENTES, PARA 

RECUPERAÇÃO DE 

PORTADORES DE 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA, 

ÁLCOOL, FUMO E DROGAS, 

NAS MODALIDADES DE 

INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, 

INVOLUNTÁRIA E 

COMPULSÓRIA, CONFORME 

NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 

DE SANTANA DA VARGEM – 

MG”. 

   

Tem como referência:  

a) os resultados e reflexões da ação de 

educação social de rua;  

b) a municipalização dos serviços de 

proteção social básica e especial às crianças e 

adolescentes;  

c) os princípios e diretrizes da política de 

proteção social para crianças, adolescentes e 

jovens para a construção da rede de serviços 

de assistência social e saúde destinados ao 

segmento infanto-juvenil. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Objetivo 

Geral 

Acolher e fortalecer/restaurar 

vínculos familiares e sociais e a cidadania e 

oferecer oportunidades para (re) inserção na 

família de origem/extensa ou substituta e 

para garantias de acesso a rede de políticas 

públicas.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Objeto 

Situações diferenciadas que 

submetam crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, exposta a más 

companhias e sujeita à exploração sexual e ao 

uso de substâncias entorpecentes e 

psicotrópicas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Público alvo 

Oferece abrigamento provisório para 

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 

meses em situação de dependência química, 

de risco pessoal e social (perdidas, 

abandonadas, em situação de rua, vítimas de 

violência, da exploração do trabalho infantil, 

da violência sexual, ameaçadas de morte – 

incluindo necessidades especiais: de saúde, 

de comprometimento psiquiátrico e de 

deficiências). Observar que o atendimento se 

dará de forma universal, sem discriminação 

por faixa etária específica, gênero, 

vulnerabilidade social e/ou necessidades 

pedagógicas ou de saúde específicas. 

Observar os princípios de excepcionalidade 
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de provisoriedade previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Atendimento  

O atendimento se dará de forma 

ininterrupta, 24 horas por dia. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Condições de 

acesso 

 O abrigamento será realizado 

somente por determinação do Poder 

Judiciário.  

 

 

PARÁGRAFO SEXTO: Objetivos 

específicos 

1. Assegurar às crianças e aos adolescentes 

proteção e acolhimento temporários 

provendo suas necessidades básicas, 

estabelecendo relações personalizadas e 

em pequenos grupos. 

2. Promover recepção digna e afetiva à 

criança e ao adolescente em situação de 

dependência química que necessitem ser 

abrigados; 

3. Garantir acompanhamento singular e 

personalizado a cada criança ou 

adolescente; 

4. Orientar adequadamente as crianças e os 

adolescentes sobre sua condição de 

abrigado, observando o seu nível de 

compreensão; 

5. Assegurar a frequência em escola ou 

centro de educação infantil; atividades 

educacionais, culturais, esportivas e de 

lazer, de iniciação ao mundo do trabalho 

e de profissionalização, 

preferencialmente nos serviços existentes 

na comunidade, efetivando a participação 

na vida da comunidade local e garantindo 

o direito fundamental à convivência 

comunitária; 

6. Envolver a comunidade, informando-a e 

conscientizando-a da importância de sua 

participação no processo de inclusão 

social da criança e do adolescente 

abrigados, conforme inciso VII do artigo 

92 do ECA; 

7. Assegurar ambiente favorável ao 

desenvolvimento da criança e do 

adolescente, independentemente do 

tempo de permanência e/ou de suas 

condições pessoais; 

8. Garantir cuidados médicos, psicológicos, 

odontológicos e farmacêuticos, 

disponíveis no sistema de saúde pública 

na comunidade ou financiados pelo 

convênio; 

9. Manter registros individuais de cada 

criança e adolescente, da família, dos 

motivos pelos quais estão abrigados, dos 

atendimentos recebidos e demais 

informações que resguardem sua 

identificação e individuação, 
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reconstruindo a história individual, a 

identidade e a gestão de um projeto de 

vida; 

10. Providenciar, quando não constar no 

prontuário que acompanha a criança e o 

adolescente, os documentos necessários 

para o exercício da cidadania: certidão de 

nascimento, carteira de identidade, etc; 

11. Favorecer a integração entre o grupo de 

crianças e adolescentes abrigados, entre 

estes e os profissionais do abrigo, e de 

todos com a comunidade; 

12. Implementar ações sistemáticas para o 

restabelecimento e preservação dos 

vínculos familiares e comunitários 

PRIORITARIAMENTE EM FAMÍLIA 

DE ORIGEM/EXTENSA; 

13. Preparar gradativamente a 

criança/adolescente para o desligamento; 

14. Atender preferencialmente grupos de 

irmãos para evitar a ocorrência de 

desmembramento;  

15. Evitar, sempre que possível, a 

transferência para outros abrigos; e 

16. Manter contatos e articulações 

permanentes com outros órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos - SGD. 

 

PARÁGRAFO OITAVO: Metodologia do 

Trabalho 

O serviço prestado está em 

consonância ao disciplinado nos artigos 92 e 

94 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, bem como os princípios e eixos 

norteadores do Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária (PNDCFC). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO 

VALOR 

  

O Município Conveniado repassará, 

mensalmente, à instituição o valor de 

R$3.366,00 (três mil trezentos e sessenta e 

seis reais), correndo as despesas à conta da 

Dotação Orçamentária nº 

01.0701.10.0301.1003.2031-

3.3.90.39.00.00 (ficha 312) sendo o valor 

da primeira mensalidade pago no ato do 

acolhimento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:  

Até o final de cada mês, a 

Conveniada encaminhará ao Município nota 

fiscal com a descrição do quantitativo do 

serviço prestado, a qual terá como 

vencimento até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente, de acordo com as disposições 

contidas na Cláusula Sexta. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ao 

Município: 

1. encaminhar a Conveniada, crianças e 

adolescentes que necessitem de 

atendimento em regime de acolhimento 

integral, devidamente documentados de 

acordo com as exigências legais; 

2. repassar mensalmente a Conveniada, 

valor referente a R$3.366,00 (três mil 

trezentos e sessenta e seis reais) e os 

demais recursos do convênio de acordo 

com o número de crianças e 

adolescentes devidamente atendidos; 

3. fiscalizar a aplicação da ajuda 

financeira através de sua Secretaria 

Municipal de Ação Social e/ou da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

4. orientar, supervisionar e fiscalizar a 

execução do objeto deste convênio, 

através da Secretarias de Saúde, Ação 

Social, CRAS e Conselho Tutelar, 

conjuntamente à Assistência Social 

Judicial; 

5. acompanhar a execução do objeto deste 

convênio, mediante visitas para 

avaliação técnica, visando à 

consolidação dos objetos preconizados 

no presente Convênio;  

6. aprovar, por intermédio dos Conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, da Assistência Social e 

da Saúde com a colaboração das 

Secretarias Municipal de Ação Social e 

de Saúde, planos de incentivo e 

melhorias do objeto disciplinado neste 

convênio, a serem estabelecidos através 

de termo aditivo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Compete a 

Conveniada: 

1. abrigar, em regime de acolhimento 

integral, crianças e adolescentes do 

município de Santana da Vargem 

encaminhados pelo Juizado da Infância 

e da Juventude da Comarca de Três 

Pontas - MG; 

2. executar o(s) serviço(s), assistencial(is), 

discriminados na cláusula primeira, a 

quem deles necessitar; 

3. garantir padrão de qualidade das ações 

e promover a implantação das sugestões 

de alteração ou de complementação das 

ações; 

4. prestar aos referidos munícipes, pelo 

tempo que se fizer necessário à 

reabilitação, fornecimento de materiais 

de higiene pessoal, assistência médica, 

educacional, psicológica, relações 

humanas, culturais, esportivas e 

profissionalizantes (terapia 

ocupacional); 

5. proporcionar amplas e iguais condições 

de acesso à população abrangida 

pelo(os) serviço(s) assistencial(is), sem 
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discriminação de qualquer natureza, 

zelando pela segurança e integridade 

física dos usuários; 

6. apresentar relatórios, quando 

solicitados pelo Município ou pelo 

Poder Judiciário, elaborados pela 

equipe técnica, do número de acolhidos 

e de sua situação social; 

7. aplicar os recursos recebidos em prol da 

execução do objeto deste Convênio; 

8. executar suas atividades com estrita 

observância, no que diz respeito ao 

atendimento de adolescentes, ao 

disposto nos arts. 92 e 94, da Lei nº 

8.069/90; 

9. oferecer instalações adequadas, sempre 

passíveis de fiscalização pelo 

Município, pelo Conselho Tutelar, pelo 

Ministério Público e pelo Poder 

Judiciário; 

10. permitir o acompanhamento, pelos 

membros da Secretaria Municipal de 

Ação Social e do Conselho Tutelar de 

Santana da Vargem, das ações 

praticadas relativamente no caso de 

menores encaminhados; 

11. informar à Secretaria Municipal de 

Ação Social de Santana da Vargem e ao 

Conselho Tutelar de Santana da 

Vargem, qualquer desvio de conduta 

dos menores encaminhados; 

12. indicar a necessidade e propiciar 

oportunidade de visitas para a 

manutenção de vínculos familiares dos 

atendidos; 

13. responsabilizar-se pela segurança do 

Acolhido(a); 

14. informar o Conselho Tutelar e a Justiça 

da Infância e da Juventude eventuais 

problemas envolvendo o Acolhido(a) 

ou seus familiares, sendo vedada a 

transferência ou encaminhamento 

daquele a outras entidades ou pessoas 

sem expressa autorização da autoridade 

judiciária; 

15. prestar todo e qualquer esclarecimento 

ou informação, relativamente ao objeto 

do presente convênio, solicitado pelo 

Município, membros da Câmara 

Municipal, Conselho Municipal de 

Assistência Social e demais órgãos 

públicos competentes, assegurando as 

condições necessárias ao 

acompanhamento, supervisão, 

fiscalização e avaliação da execução e 

dos resultados deste convênio; e 

16. receber o repasse de recursos do 

convênio através de depósito 

identificado junto a qualquer a sua 

conta, sendo BANCO SICOOB 756, 

AGENCIA 4033 – CONTA 

CORRENTE 67607-1, QUINTINO 

PSIQUIATRIA ÁLCOOL E 
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DROGAS EIRELLI ME, CNPJ 

15.254.960/0001-55. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA 

CLASSIFICAÇÃO DOS 

RECURSOS 

 

Os dispêndios decorrentes da 

execução deste convênio correrão à conta do 

Orçamento Municipal da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA 

REMOÇÃO ESPECIALIZADA 

 

A prestação de remoção 

especializada ocorrerá de acordo com a 

necessidade do MUNICÍPIO, sendo 

Santana da Vargem/MG a Patos de 

Minas/MG no valor de R$2.600,00 (dois 

mil e seiscentos reais). 

Tendo em vista que, encontra-se 

internado em outra clínica localizada no 

município de Igaratinga/MG, menor 

munícipe de Santana da Vargem/MG, já 

acompanhado pelo Serviço de Garantia de 

Direitos municipal, o qual será 

removido/transferido para a Clínica 

Terapêutica Quintino Eireli-ME; a 

prestação de remoção especializada 

ocorrerá de acordo com a necessidade do 

MUNICÍPIO, sendo Igaratinga/MG a Patos 

de Minas/MG no valor de R$1.600,00 (mil 

e seiscentos reais). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO 

REPASSE DOS RECURSOS E DA 

LIBERAÇÃO DAS PARCELAS 

  

1. O repasse dos recursos dar-se-á em 

parcelas mensais, até o 10º (décimo) dia 

de cada mês através de depósito 

bancário identificado, junto à 

instituição financeira apresentadas na 

Cláusula Terceira, §2º, item “16”, tendo 

como termo de recibo o próprio 

demonstrativo do depósito emitido pelo 

banco. 

2. O valor “per capita” será repassado à 

Instituição de forma mensal e 

proporcional aos dias de internamento 

do (a) Acolhido (a) na Conveniada. 

 

CLAÚSULA OITAVA - DO 

VÍNCULO DE PESSOAL 

 

Os funcionários admitidos pela 

Conveniada não terão, em hipótese alguma, 

qualquer vinculação empregatícia ou de 

qualquer natureza com o Município, 

correndo por conta da Conveniada toda 

questão judicial ou extrajudicial, ficando, 
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neste momento, eximido o Município pela 

Conveniada, de qualquer solidariedade ou 

subsidiariedade que possa vir a ser alegada 

por seus funcionários. 

 

CLÁUSULA NONA - DA 

DENÚNCIA E DA RESCISÃO  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  

Este Convênio poderá ser 

denunciado pelo Município, a qualquer 

tempo, e especialmente quando da 

constatação das seguintes situações: 

1. falta de apresentação de relatórios 

solicitados; e 

2. retardamento do início da execução do 

seu objeto por mais de 30 (trinta) dias, 

contados da data do acolhimento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  

Já pela Instituição, a qualquer 

tempo, e especialmente quando da 

constatação das seguintes situações: 

1. cessação das internações de 

menores/adolescentes ou pela 

transferência destes para outras 

instituições, conforme determinação 

judicial, sendo devida até então as 

despesas contraídas pelos serviços 

prestados; 

2. quando o Município atrasar o 

pagamento por mais de 60(sessenta) 

dias; 

3. será oficializado ao Juizado de origem o 

envio da criança e ou adolescente ao 

Município de origem em até 05 dias; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO:  

Este convênio poderá, a qualquer 

tempo, e por iniciativa de qualquer dos 

partícipes, ser denunciado mediante 

notificação prévia de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA 

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

           O Presente Termo de Convênio passa 

a vigorar a partir da assinatura, até o dia 31 

de dezembro de 2020, podendo ser 

prorrogado, por meio de Termo Aditivo, 

mediante ato específico do Prefeito 

Municipal e do (a) Secretário (a) Municipal 

de Saúde, publicado no Quadro de avisos do 

Município, por menor, igual ou maior 

período, desde que não exceda, no total, o 

prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos da 

legislação vigente, devidamente corrigidos 

conforme ajustes anuais das normas de 

internação da instituição. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

- DA MODIFICAÇÃO 

 

O presente Termo de Convênio 

poderá ser modificado em qualquer de suas 

cláusulas e disposições, exceto quanto ao 

seu objeto e contrário aos ditames legais, 

mediante Termo Aditivo, de comum acordo 

entre os partícipes, desde que tal interesse 

seja manifestado em tempo hábil. 

   

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA 

- DO FORO 

 

Os partícipes elegem o foro da 

comarca de Três Pontas-MG, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios que surgirem 

na execução do presente Termo de 

Convênio, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

Por estarem, justos e acordados, os 

partícipes firmam o presente Termo de 

Convênio, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma. 

Santana da Vargem, 29 de junho de 2020. 

 

______________________________ 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

________________________________ 

Giovanni Quintino Magalhães 

Representante Legal da Clínica 

Terapêutica Quintino Eireli-ME 

 

 

Testemunhas 

 

___________________________________ 

1. (nome) 
R.G. nº:____________________________ 
 
 
___________________________________ 

2. (nome) 
R.G. nº:___________________________ 
 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Conteudista Licitações: Júlio Cesar 

Botelho – MASP: 114 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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