
 
 

 

  TERMO DE CONVÊNIO N. PMC 12/2022 

 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E O 
HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS PARA 
REPASSE DE VALORES, AUTORIZADO PELA LEI 
MUNICIPAL N. 6.743, DE 18/07/2022. 

 

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, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado pela 

Secretária Municipal de Saúde, Sra. Kátia Oliskowski M. P. Batista, portadora do CPF n. 

036.799.049-08, e de outro lado o HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n. 83.192.096/0001-64, com sede na 

Rua João da Cruz Kreiling, 1050, nesta cidade, doravante denominado CONVENIADO, 

neste ato representado por seu Presidente, Sr. Reinaldo de Lima Júnior, portador do CPF 

n. 988.224.609-04, amparados na Lei Municipal n. 6.743, de 18/07/2022, resolvem 

celebrar o presente Termo de Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Convênio tem por objeto o repasse público no exercício financeiro de 2022, 

ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, do valor de R$ 358.400,00 (trezentos e cinquenta 

e oito mil e quatrocentos reais), oriundos de transferência de recursos financeiros do 

Ministério da Saúde, para fins de ressarcimento relativo à cobertura das diárias de UTI 

COVID-19 registradas no Sistema de Informação Hospitalar (SIHSUS) referente ao mês 

de fevereiro de 2022, conforme Portaria GM/MS n. 1.308, de 30/05/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

I – No cumprimento dos termos deste Convênio, o CONVENENTE compromete-se a:  

 

a) repassar ao CONVENIADO o valor de R$ 358.400,00 (trezentos e cinquenta e oito mil 

e quatrocentos reais); 
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b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Convênio.  

 

II – No cumprimento e execução do objeto deste Convênio, caberá ao CONVENIADO: 

 

a) apresentar, até 90 (noventa) dias após o ingresso dos valores em conta, a devida 

prestação de contas em conformidade com as normas de direito financeiro e com as 

exigências do CONVENENTE e do Ministério da Saúde, apresentando a comprovação 

das despesas custeadas pelos valores que são objeto de Convênio; 

 

b) manter e disponibilizar ao CONVENENTE, os registros contábeis específicos para fins 

de acompanhamento e avaliação dos recursos obtidos com o respectivo Convênio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do convênio terá início a partir da data de assinatura do instrumento 

e término em 31/12/2022, podendo ser denunciado, a qualquer época, por mútuo acordo 

ou pelo não cumprimento das obrigações nele estabelecidas, independente de 

interpelação judicial. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

I – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação: 

 

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas  

Unidade Orçamentária: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

Função: 10 - Saúde  

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

Programa: 8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES  

Ação: 2.60 - Ações de Média e Alta Complexidade  

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas  

Fonte de recurso: 23813 - SUS União - Custeio - Coronavírus (Covid-19) 

 



 
 

 

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

titularidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas: Caixa Econômica Federal, agência n. 

0413, conta corrente n. 1059-6. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA INEXECUÇÃO  

  

A não prestação de contas até 90 (noventa) dias após o ingresso dos valores em conta 

obriga o CONVENIADO a efetuar a devolução dos recursos ao Município de Canoinhas, 

Fundo Municipal de Saúde, devidamente corrigidos e atualizados segundo os índices 

legais.  

 

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 3 (três) vias de 

igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinhas/SC, datado e assinado digitalmente. 

 
 
 
         WILLIAN GODOY F. DE SOUZA                    REINALDO DE LIMA JÚNIOR 
                 Prefeito em exercício                                        Presidente do HSCC 

 
 
 

               KATIA O. M. P. BATISTA                              DIEGO RAFAEL ALVES 
Secretária Municipal de Saúde               Secretário Municipal de Administração 
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