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  TERMO DE CONVÊNIO N. PMC 04/2022 

 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A CÂMARA DE 
VEREADORES DE CANOINHAS PARA 
TRAMITAÇÃO DE SINDICÂNCIAS E PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o n. 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, 

Canoinhas/SC, doravante denominado CONVENENTE, representado neste ato pelo 

Prefeito Municipal em exercício, Sr. Willian Godoy Ferreira de Souza, portador do CPF n. 

085.184.899-03, e de outro lado a CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 83.528.620/0001-25, 

com sede na Rua 3 de Maio, 150, Centro, Canoinhas/SC, doravante denominada 

CONVENIADA, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Gilmar Martins de Souza, 

portador do CPF n. 022.552.429-58, amparados na Lei Municipal n. 6.707, de 

04/04/2022, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

I – O presente Convênio tem por objeto o apoio do MUNICÍPIO DE CANOINHAS na 

tramitação de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares de origem da 

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 

 

I – A instauração de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar deverá ser 

realizada pela CONVENIADA, através de ato próprio, e posteriormente remetida ao 

CONVENENTE juntamente com a descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados 

bem como dos dados funcionais do servidor em face do qual será instaurado o 

procedimento, caso seja possível sua identificação. 
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II – Fica a cargo da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, devidamente nomeada pelo CONVENENTE através de portaria, todos os atos 

de condução dos processos objeto deste Convênio, na forma estabelecida pela Lei 

Complementar n. 70/2019.   

 

III – As competências atribuídas à “autoridade superior” ou não atribuídas expressamente 

à Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, 

permanecerão sob a responsabilidade da CONVENIADA, dentre elas: 

a) A determinação de abertura do processo; 

b) A decisão final do processo; 

c) A decisão de recursos interpostos em face da decisão final; 

d) Demais atos de sua competência.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

I – O CONVENENTE se obriga a: 

a) Disponibilizar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar bem como a estrutura física e material necessária para a tramitação das 

Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares oriundos da CONVENIADA; 

b) Encaminhar à CONVENIADA, através da Comissão nomeada, os autos do 

processo devidamente instruído, com todos os atos praticados e o relatório final, para 

apreciação e decisão da autoridade competente. 

 

I – A CONVENIADA se obriga a: 

a) Informar ao CONVENENTE quanto à instauração da Sindicância ou Processo 

Administrativo Disciplinar; 

b) Encaminhar ao CONVENENTE todas as informações e/ou esclarecimentos 

solicitados pela Comissão a fim de instruir o processo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do convênio será de 2 (dois) anos, contados da data de assinatura 

do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período.  
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CLÁUSULA QUINTA – 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 2 (duas) vias de 

igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinhas/SC, 11 de maio de 2022. 

 
 
 
         
WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA                       GILMAR MARTINS DE SOUZA 

       Prefeito em exercício                                                    Presidente da Câmara 
 
 
 
 

               
 
 


