PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Secretaria Municipal da Saúde
Fundo Municipal de Saúde

Convênio n.º 004/2020

Convênio que entre si celebram a Prefeitura de Guaratinguetá
e o Hospital e Maternidade Frei Galvão, visando o
Enfrentamento da emergência de saúde-nacional – COVID-19
no município de Guaratinguetá – Portaria nº 1393, de 21 de
maio de 2020, com o aporte de recursos financeiros.

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Guaratinguetá, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá, com sede na
Rua Aluísio José de Castro, nº 147, bairro Chácaras Selles, Guaratinguetá, neste ato representada
pela sr. Prefeito, MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 10.445.305-9
SSP/SP, CPF nº. 019.239.808-31, doravante denominada CONVENENTE do outro lado o (a) Hospital
e Maternidade Frei Galvão, CNPJ 51.612.828/0001-31, com endereço a Rua Domingos Leme, nº 77,
bairro Santa Rita, na cidade de Guaratinguetá/SP, neste ato representado pela sua Responsável Legal,
Neli dos Santos da Silveira, brasileira, religiosa, solteira, Presidente, RG nº 11.447.858-2 SSP/SP, CPF
nº 109.655.698-70, doravante denominado CONVENIADA, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da
Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº.
8080/90 e 8142/90, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 59.215/2013, alterado pelo Decreto
nº 62.032, de 17/06/2016, Decreto nº 40.902, 12 de junho de 1996 e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Convênio, nos termos e
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente convênio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços
dos convenentes, promover o Enfrentamento da emergência de saúde-nacional – COVID-19 no
município de Guaratinguetá, com o aporte de recursos financeiros, para custear despesas com
medicamentos e materiais médico-hospitalares para o referido objeto (Enfrentamento da emergência
de saúde-nacional – COVID-19 no município de Guaratinguetá – Portaria nº 1393, de 21 de maio de
2020).
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA
São atribuições da Secretaria:
I - acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo
alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;
II - repassar os recursos financeiros previstos para a execução do objeto do convênio, de acordo com
o cronograma de desembolsos previsto;
III - publicar, no Jornal Oficial do Município, este termo e de seus aditivos;
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IV – analisar a Prestação de Contas apresentada;
V – fiscalizar os trabalhos realizados pela CONVENIADA.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA
São atribuições da CONVENIADA:
I - manter as condições técnicas necessárias ao bom atendimento dos usuários do SUS/SP com zelo
pela qualidade das ações e serviços oferecidos, buscando alcançar o objeto, ora intento deste
Convênio;
II - aplicar os recursos financeiros repassados pela SECRETARIA, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, exclusivamente na execução do objeto do
ajuste, enquanto não formalizar os respectivos pagamentos;
III - indicar o(s) nome(s) de responsável(is) pela fiscalização da execução do convênio e manter
atualizada a CONVENENTE de qualquer alteração;
IV - assegurar as condições necessárias ao acompanhamento, à supervisão, ao controle, à
fiscalização e à avaliação da execução do objeto do convênio com o fim de permitir e facilitar o acesso
de agentes relacionados à fiscalização a todos os documentos relativos à execução do objeto do
convênio, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas;
V - manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto do convênio
em uma única e exclusiva conta bancária, aberta junto ao Banco Santander, observado o disposto no
artigo 51 da Lei federal nº 13.019, de 2014;
VI – apresentar prestações de contas referentes aos trabalhos realizados;
VII - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto
do convênio;
VIII - responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do
objeto do convênio, pelo que responderá diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos
incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
IX - comunicar de imediato à SECRETARIA a ocorrência de qualquer fato relevante à execução do
presente convênio;
X - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras
despesas de sua responsabilidade, resultantes da execução do objeto deste convênio, bem assim por
eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando a SECRETARIA de qualquer
responsabilidade;
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XI - ficam vedadas as seguintes práticas por parte da CONVENIADA:
(a)
utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos repassados pela
CONVENENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
(b)
realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
CLÁUSULA QUARTA
DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros,
no montante total de R$ 192.830,50 (Cento e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais,
Cinquenta Centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A liberação dos recursos está condicionada à assinatura deste Convênio e
sua publicação em Diário Oficial Municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A liberação dos recursos está condicionada à inexistência de registros em
nome da CONVENIADA junto ao CADIN ESTADUAL, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 19
da Portaria Conjunta CAF – CCE – CO 1, de 21/01/2015. O cumprimento desta condição poderá se
dar pela comprovação, pela CONVENIADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo
8º, da Lei estadual nº 12.799/2008.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONVENIADA se compromete a manter os recursos transferidos em
conta especial, no Banco Santander, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos
decorrentes deste convênio.
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada aplicação dos recursos com despesas de taxas administrativas,
tarifas, juros moratórios e multas, pagamento de dívidas anteriormente contraídas de recursos
humanos ativos ou inativos, e de consultoria.
PARÁGRAFO QUINTO - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no
mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade, sendo que as receitas
financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas do ajuste.
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação dos recursos financeiros destinados à execução deste convênio,
os partícipes deverão observar o quanto segue:
I - no período correspondente ao intervalo entre a transferência dos recursos e a sua efetiva utilização,
os valores correspondentes deverão ser aplicados, por intermédio da instituição financeira escolhida
pelo CONVENIADA como seu domicílio bancário, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual
ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a sua utilização verificar-se em prazos inferiores
a um mês;
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II - o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição
do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada
desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;
CLÁUSULA QUINTA
DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos
competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo para tanto:
I - avaliar e homologar o desempenho da CONVENIADA e os resultados alcançados na execução do
objeto do convênio, e fazer recomendações para o atingir dos objetivos perseguidos;
II - monitorar o uso dos recursos financeiros mediante análise dos relatórios apresentados pela
CONVENIADA;
III - analisar a vinculação dos gastos ao objeto do convênio celebrada, bem como a razoabilidade
desses gastos;
IV - solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas no local de
realização do objeto do convênio com a finalidade de obter informações adicionais que auxiliem no
desenvolvimento dos trabalhos;
V- Análise de prestação de contas apresentada.
CLÁUSULA SEXTA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas dos recursos repassados pela CONVENENTE
deverá ser apresentada pela CONVENIADA, com a relação documental abaixo:
I - quadro demonstrativo discriminando a receita e as despesas;
II - relação dos pagamentos efetuados, com apresentação de cópias de Notas Fiscais, com
identificação, nas mesmas, do “Convênio nº 004/2020 – Enfrentamento COVID-19 –
Guaratinguetá – Portaria nº 1393, 21 de maio de 2020”;
III - conciliação de saldo bancário;
IV - cópia do extrato bancário da conta específica;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas dos recursos repassados à CONVENIADA será
efetuada por meio da apresentação de prestações de contas, a ser entregue até o dia 08/01/2021 na
Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá/SP.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONVENENTE informará à CONVENIADA eventuais irregularidades
encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da citada comunicação.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser
recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente.
PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de restituição deverá ser utilizado a conta:
Banco Caixa Econômica Federal / Agência: 0306-9 / Conta Corrente 62.40.38-3
PARÁGRAFO QUINTO – O prazo para proceder ao recolhimento será de 30 (trinta) dias, contados da
data da Notificação, expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá/SP.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO
O presente Convênio poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em
qualquer de suas cláusulas e condições, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado
por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da
Cláusula Primeira.
CLÁUSULA OITAVA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste do presente CONVÊNIO será de 120 dias, a
contar da data de sua assinatura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a vigência deste convênio a Administração poderá exigir a
documentação que reputar necessária.

CLÁUSULA NONA
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este Convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer
das obrigações ou condições nele pactuadas, por infração legal, ou pela superveniência de norma
legal, ou ainda denunciado por ato unilateral, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias,
respeitada a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos já recebidos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da denúncia ou rescisão do Convênio, os saldos financeiros
remanescentes serão devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES
Quando da conclusão, denúncia ou rescisão do presente convênio, não
tendo ocorrido a utilização total dos recursos recebidos da CONVENENTE, fica a entidade obrigada a
restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da finalização do presente
convênio, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras,
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acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do repasse e até a
data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia respectiva à CONVENENTE, sem prejuízo das
demais responsabilidades, inclusive financeiras, a cargo dos partícipes.
PARÁGRAFO ÚNICO – A não restituição e inobservância do disposto no caput desta cláusula
ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da
inscrição da entidade no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
CLÁUSULA ONZE
DA PUBLICAÇÃO
O presente instrumento deverá ser publicado no Jornal Oficial do
Município, no prazo de 30 dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DOZE
DO FORO
O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação
deste Convênio é o de Guaratinguetá, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum
acordo pelos convenentes.
E, assim, por estarem, as partes, justas e acordadas, firmam o presente
convênio, assinado em 02 (duas) vias pelos representantes dos respectivos convenentes, na presença
de 02 (duas) testemunhas, para publicação e execução.
Guaratinguetá,

IR. NELI DOS SANTOS DA SILVEIRA
Presidente

de

de 2020.

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito

Testemunhas:

____________________________
Testemunha

____________________________________
Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos
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