
 
 

 

  TERMO DE CONVÊNIO Nº. PMC 05/2020 

 

 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS E O HOSPITAL SANTA 
CRUZ DE CANOINHAS PARA 
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, 
AUTORIZADO PELA LEI Nº. 6.555, de 
10/12/2020. 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, centro, nesta cidade, representado neste ato 

pelo Prefeito Municipal, Sr. GILBERTO DOS PASSOS, brasileiro, solteiro, inscrito 

no CPF sob nº. 003.649.429-16, residente e domiciliado nesta cidade, através do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado pela Secretária Municipal de 

Saúde, KÁTIA OLISKOWSKI M. P. BATISTA, brasileira, casada, enfermeira, 

inscrita no CPF sob o nº. 036.799.049-08, residente e domiciliada nesta cidade, 

doravante denominado simplesmente CONVENENTE, e de outro lado o 

HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ sob o nº. 83.192.096/0001-64, com sede na Rua João da 

Cruz Kreiling, 1050, nesta cidade, neste ato representado por seu Presidente, 

Sr. REINALDO DE LIMA JÚNIOR, com endereço profissional na Rua João da 

Cruz Kreiling, 1050, centro, nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

CONVENIADO, amparados na Lei Municipal nº. 6.555, de 10 de dezembro de 

2020, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, mediante as cláusulas 

e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Convênio tem por objeto o repasse público no exercício 

financeiro de 2020, a título de subvenção social, auxílio ou contribuição ao 

Hospital Santa Cruz de Canoinhas, até o valor de R$ 483.208,23 (quatrocentos 

e oitenta e três mil, duzentos e oito reais e vinte e três centavos), destinados a 

cobrir parte das despesas para a aquisição de um aparelho de tomografia 

computadorizada, diante do dano apresentado no aparelho e da inviabilidade 

do conserto. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

I – No cumprimento dos termos deste Convênio, o CONVENENTE 

compromete-se a:  

a) repassar ao CONVENIADO o valor de até R$ 483.208,23 

(quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e oito reais e vinte e três centavos), 

em parcela única ou dividido em parcelas, a critério da Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Orçamento; 

b) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste convênio.  

 

II – No cumprimento e execução do objeto deste convênio, caberá ao 

CONVENIADO: 

a) cumprir rigorosamente os termos do presente convênio; 

b) arcar com os custos complementares necessários para a 

desinstalação do aparelho danificado e para a instalação do novo aparelho de 

tomografia computadorizada e demais serviços complementares a estes; 

b) apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, contados do ingresso dos 

recursos em conta bancária específica para movimentações financeiras 

provenientes de termos de ajuste com esta municipalidade, a devida prestação 

de contas ao CONVENENTE, devendo obrigatoriamente seguir as normas 

gerais de contabilidade pública, a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei nº 8.666/93 e 



 
 

 

suas alterações, a Lei Complementar nº 101/2000 e, ainda, no que couber, as 

Instruções Normativas de números 13 e 14 e suas alterações, expedidas pelo 

egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

c) manter e disponibilizar ao CONVENENTE, os registros contábeis 

específicos para fins de acompanhamento e avaliação dos recursos obtidos 

com o respectivo Convênio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

I – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta 

das seguintes dotações: 

 

Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas  

Unidade Orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde  

Função 10: Saúde  

Subfunção 302: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses  

Ação 2.60 – Ações de Média e Alta Complexidade 4.4.50.00.00.00.00 – 

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.......258.208,23  

Recursos 10200 – Rec. Imp. e de Transf. Imp. – Saúde 

 

 

Unidade Gestora 03: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas  

Unidade Orçamentária 17001: Fundo Municipal de Saúde  

Função 10: Saúde  

Subfunção 302: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

Programa 08: Saúde de Qualidade aos Canoinhenses  

Ação 2.60 – Ações de Média e Alta Complexidade 4.4.50.00.00.00.00 – 

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.......225.000,00  

Recursos 10200 – Rec. Imp. e de Transf. Imp. - Saúde 

 



 
 

 

II – O repasse será efetuado através de depósito na seguinte conta 

bancária de titularidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas: Caixa 

Econômica Federal, agência nº. 0413, conta corrente nº. 1059-6. 

 

III – É vedada a realização de despesas em data anterior à assinatura 

do presente convênio, e posterior à data de vigência do mesmo, nos termos do 

art. 35 da Instrução Normativa TCE nº14/2012, devendo obrigatoriamente, 

quando aplicável, todas as despesas seguirem o ditado nos artigos 58 a 70 da 

Lei Federal nº. 4.320/64, salvo justificativa fundamentada para atender o 

interesse público. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA INEXECUÇÃO  

  

A partir do momento em que, individualmente, não forem cumpridos os 

objetivos e finalidades de que trata esta lei ou não forem apresentadas às 

prestações de contas, serão suspensos os repasses dos recursos 

incondicionalmente. 

 

A suspensão motivada de repasses sujeita os responsáveis pela 

Entidade inadimplente às sanções cíveis e criminais correspondentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do presente convênio é de 6 (seis) meses, 

contados da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser 

denunciado, a qualquer época, por mútuo acordo ou pelo não cumprimento das 

obrigações nele estabelecidas, independente de interpelação judicial. 

 

 

 

 



 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO  

 

Para dirimir quaisquer conflitos deste Termo de Convênio, as partes 

elegem o foro da Comarca de Canoinhas, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 4 

(quatro) vias de igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinhas/SC, 16 de dezembro de 2020.  

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC       HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS 
      GILBERTO DOS PASSOS                        REINALDO DE LIMA JÚNIOR 
                     Prefeito                                                    Presidente 

 
 
 
 

 
KATIA OLISKOWSKI M. P. BATISTA                    DIOGO CARLOS SEIDEL 
      Secretária Municipal de Saúde                Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________                      __________________________ 

Nome:                                                               Nome: 

CPF:                                                                 CPF:     
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