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LEI N0 1523 DE 26 DE ABRIL DE 2002

"Autoriza o Município de Águas da Prata a
celebrar convênio com o Instituto de Pesquisas
Econômicas da Faculdade de Administração e
Economia- IPEFAE, devidamente inscrito no CNPJ sob
nO 00.582.074/0001-83, para execução de serviços de
entrevistas domiciliá rias, por meio do Cadastro
Nacional de usuários e domicílios, padronizado pelo
Ministério da Saúde".

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL da Estância
Hidrominerai de Águas da Prata, Estado de São Paulo,
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:
ARTIGO 1° - Fica o Município de Águas da Prata

autorizado a celebrar convênio com o Instituto de
Pesquisas Econômicas - IPEFAE, devidamente inscrito no
CNPJsob nO00.582.074/0001-83, para execução de serviços
de entrevistas domiciliárias, por meio do Cadastro Nacional de
usuários e domicílios, padronizado pelo Ministério da Saúde

ARTIGO 20 - Os objetivos específicos do convênio, os
direitos e obrigações das partes conveniadas constam da
minuta anexa, que fica fazendo parte integrante desta lei.

ARTIGO 30 - Para realização dos projetos, programas
ou ações que visem efetivar os objetivos do convênio de que
trata esta lei, o Município de Águas da Prata promoverá a
celebração de contratos, termos e outros instrumentos legais
de sua competência.
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ARTIGO 40 - O Município de Águas da Prata

pagará ao Instituto de Pesquisas Econômicas -IPEFAE a
importância correspondente a R$ 0,97 (noventa e sete
centavos de real) por cadastro válido digitado e aceito pelo
Ministério da Saúde e R$ 0,10 (dez centavos de real)
quando for o caso somente de digitação do cadastro.

ARTIGO 50 - As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão por conta de dotação orçamentária com a
seguinte classificação: 02.05-1030100052.021.000-
3390.39.00 (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa
Jurídica).

ARTIGO 60 - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário .

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da
Prata, aos vinte e seis dias do ês de abril de dois mil e dois.
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MINUTA TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -IPEFAE, DEVIDAMENTE
INSCRITO NO CNPJ SOB N° 00.582.074/0001.83 E O MUNICÍPIO DE
ÁGUAS DA PRATA, ATRAVÉS DO PODER EXECUTIVO,
OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ENTREVISTAS DOMICILIARIAS POR
MEIO DO CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS E DOMICÍLIOS,
PADRONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Aos dias do mês de de dois mil e dois, o
Instituto de Pesquisas E.conômicas, doravante denominado -IPEFAE,
devidamente inscrito no CNPJ sob n° 00.582.074/0001.83, neste ato representado
pelo seu Diretor Presidente, Sr. GILBERTO MARZOCHI, nos termos dos
Estatutos Sociais, e através do Poder Executivo, doravante denominada
PREFEITURA, representada pelo seu Prefeito MUlÚcipal, Sr. JAIR VALENTE
FERNANDES, devidamente autorizado nos termos da Lei Municipal N° .....•..
de-------de 2002, firmam o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA .. DO OBJETO
l.1-Constitui objeto do presente convênio o serviço de entrevistas domiciliarias
por meio do cadastro nacional de usuários e domicílios, padronizado pelo
Ministêrio da Saúde de conformidade com a Lei Municipal W ........•• de de
2002.

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DO IPEFAE
2.1 - Realizar as entrevistas domiciliárias; preencher o cadastro nacional de
usuários e domicílios, digitar em meio magnético, segundo programa fornecido
pelo Ministério da saúde; encaminhar semanalmente os disquetes ao
departamento de saúde; responsabilizar-se pela contratação de entrevistadores,
salários, encargos, seguro, etc., prestar contas dos recursos recebidos .

CLÁUSULA TERCEIRA .. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
3.1. A prefeitura deverá fornecer impressos de cadastro, fornecer programa
para digitação dos dados; remunerar a conveniada no valor de R$ 0,97 (noventa e
sete centavos) por cadastro de usuário válido, digitado e aceito pelo Ministério da
Saúde;
3.2 - Fornecer transporte para as pesquisas quando os entrevistados residirem na
zona rural;
3.3 - Remunerar a conveniada no valor de R$ 0.10 (dez centavos) por cadastro
quando for o caso somente de digitação do cadastro.
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~ CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - O presente convênio vigorará por prazo de I (um) ano, podendo ser
prorrogado por mais um ano, podendo ainda ser rescindido a qualquer tempo, por
qualquer das partes, mediante comunicação escrita, com 30 (trinta) dias de
antecedência.

CLÁUSULA QUINTA - DA CLÁUSULA FINANCEIRA
5.1 - O presente convênio tem o valor estimado de R$ --------------, no exercício
de 2002, atendido pela dotação 02.05_1030100052.021.000-3390.39.00 (Outros
Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica).
5.2 - Dez dias após a assinatura do convênio a Prefeitura antecipará 150/0(quinze
por cento) do valor estimado do convênio. Os 15% antecipados inicialmente serão
deduzidos no encerramento do convênio.
5.3 _ Nas áreras em que houver programa de saúde da família o Departamento de
Saúde realizará as entrevistas e remunerará o IPEFAE por cadastro digitado .

CLÁUSULA SEXTA -DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

6.1 ~Todos os dados cadastrais levantados pelas pesquisas e digitados somente
poderão ser utilizados pelo Municipio, Ministêrio da Saúde e pelo IPEFAE,
mediante autorização prévia do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1 _ Fica eleito o Foro da Comarca de São João da Boa Vista para dirimir as
questões na esfera jurídica, quando não forem resolvidas de forma consensual.

E, por estarem de acordo, firmam o presente Convênio em 04 (quatro) vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Águas da Prata, ---------de--------------de 2002 .

Gilberto Marzochi
Instituto de Pesquis~fEconômicas - IP¥-FAE

DiretorPresident~

- ,
Jair Válente Fernandes
é7~feito Municipal
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