
CONVÊNIO Nº 034/2015 

 

                                                   Convênio que celebram o MUNICÍPIO DE 

CANDELÁRIA e a SOCIEDADE BENEFICENTE 

HOSPITAL CANDELÁRIA, para a transferência de 

recurso a ser utilizado nas obras de reforma no Hospital, 

de acordo com a Lei Municipal nº 1179, de 07 de 

outubro de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 1193, 

de 26 de novembro de 2015. 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 

na Av. Pereira Rêgo, 1665, nesta cidade, CNPJ nº 87.568.911/0001-06, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal Sr. PAULO ROBERTO BUTZGE, 

doravante denominado CONVENENTE e do outro lado a SOCIEDADE 

BENEFICENTE HOSPITAL CANDELÁRIA, CNPJ nº 88.163.084/0001-25, com 

sede na Av. Marechal Deodoro, nº 1279, em Candelária, neste ato representado 

pelo Presidente, o Sr. ROMI ÁVILA HUGO, CPF nº 631.591.980-49, doravante 

denominada CONVENIADA, de acordo com a Lei Municipal nº 1179, de 07 de 

outubro de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 1193, de 26 de novembro de 

2015, firmam o presente Convênio, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: 

Constitui objeto deste Convênio a destinação de recurso financeiro no valor 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundos do Processo de Participação 

Popular do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Consulta Popular 

2013/2014, que será utilizado nas obras de reforma no Hospital Candelária, de 

acordo com o Memorial Descritivo da Reforma que vai em anexo. 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações: 



  Constitui obrigação do Município de Candelária: 

a) Repassar à SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL CANDELÁRIA, a 

importância total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem 

utilizados conforme o Plano de Trabalho, Memorial Descritivo e 

Planilha de Orçamento Quantitativo, em anexo. 

 

Constitui obrigação da SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL 

CANDELÁRIA: 

a) Efetuar as obras de reforma no Hospital, de acordo com Plano de 

Trabalho, Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento 

Quantitativo, em anexo; 

b) Disponibilizar conta específica junto ao Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul – Banrisul, para fins de receber o valor acima citado, 

que se encontra depositado em conta do Fundo Municipal da Saúde 

desde 04 de julho de 2014, com os rendimentos decorrentes da 

aplicação financeira; 

c) Realizar a aquisição dos materiais e da prestação do serviço, mediante 

ampla pesquisa de mercado, através de Procedimento Licitatório, 

devidamente comprovado; 

d) Prestar contas, da verba recebida, de acordo com o estabelecido na 

Cláusula Quinta deste Convênio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos Recursos: 

Os recursos para satisfação do valor conveniado correrão por conta do 

orçamento do Município na seguinte rubrica: 07 01 2117 335051 4244. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo de execução: 

               O prazo de execução do presente Convênio contará de sua assinatura até a 

data de 04 de julho de 2016, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Prestação de Contas: 



A Conveniada prestará contas do uso do recurso, obedecendo as normas da 

Consulta Popular do Estado, bem como, ser apresentado junto ao Departamento 

de Prestação de Contas do Município até 30 (trinta) dias após o término da 

execução da obra. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Da Contraprestação: 

  A Sociedade Beneficente Hospital Candelária, em contraprestação ao valor 

recebido, propiciará um atendimento de melhor qualidade à população desta 

cidade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Fundamentação Legal: 

A celebração deste Convênio está autorizada pela Lei Municipal nº 1179, de 

07 de outubro de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 1193, de 26 de novembro 

de 2015. 

 

  CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão: 

A infração de cláusula deste convênio importará na sua rescisão, estando 

sujeito a Conveniada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor conveniado, reservando-se ao Município a adoção de medidas 

extrajudiciais e judiciais cabíveis. 

 

       Parágrafo Único: No caso de descumprimento das Cláusulas Segunda 

(Obrigações da Conveniada), Quarta e Quinta, o Conveniado deverá devolver 

ao Convenente o valor total recebido, corrigido monetariamente, bem como 

ficará impedido de firmar novos Convênios com o Município pelo período de 

até 24 meses. 

       

CLÁUSULA NONA – Do Foro: 

    Para dirimirem quaisquer dúvidas decorrentes deste Convênio e que não 

possam ser resolvidas administrativamente entre as partes, fica eleito o Foro da 



Comarca de Candelária – RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

   E, por estarem de pleno acordo com os termos em que foi redigido o 

presente Convênio, as partes o assinam em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, juntamente com duas testemunhas. 

 

                              Candelária, 26 de novembro de 2015. 

 

 

           

           PAULO ROBERTO BUTZGE                   ROMI ÁVILA HUGO 

            PREFEITO MUNICIPAL                           PRESIDENTE DA SOCIEDADE  

                 BENEFICENTE HOSPITAL CANDELÁRIA     

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:       Nome: 

RG:        RG:                        

Ass:        Ass: 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO ADITIVO Nº 01 

 

O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e a SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL 

CANDELÁRIA, já qualificados no Convênio nº 034/2015, firmado em 26 de novembro 

de 2015, com base na Lei Municipal nº 1179/2015 alterada pela Lei Municipal nº 

1193/2015, vem acordar as seguintes Cláusulas e Condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 04 de janeiro de 2017 o prazo de duração 

do presente Convênio, conforme requerido e justificado no Memorando nº 131/2016 

em anexo. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – A fiscalização do Convênio será realizada pelo servidor Douglas 

Simon, que se dará através de visitas periódicas, preenchimento de diário de obras e 

fotos, conforme disposto no Memorando nº 039/2016, em anexo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas e condições do Convênio Original firmado 

em 26 de novembro de 2015, permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

   E, por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Candelária, 07 de abril de 2016. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  ROMI ÁVILA HUGO 

PREFEITO MUNICIPAL  PRESIDENTE DA SOCIEDADE 

BENEFICENTE 

Convenente    HOSPITAL CANDELÁRIA 

Conveniada 

 

 

TESTEMUNHAS : 

NOME:       NOME: 

RG:        RG: 

ASS.:        ASS.: 

 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 02 

 



O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA e a SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL 

CANDELÁRIA, já qualificados no Convênio nº 034/2015, firmado em 26 de novembro 

de 2015, com base na Lei Municipal nº 1179/2015 alterada pela Lei Municipal nº 

1193/2015 e posteriormente pela Lei Municipal n° 1353, de 02 de janeiro de 2017, vem 

acordar as seguintes Cláusulas e Condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 03 de julho de 2017 o prazo de duração 

do presente Convênio, conforme requerido e justificado no Memorando nº 002/2017, 

em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas e condições do Convênio Original firmado 

em 26 de novembro de 2015, permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

   E, por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento 

em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Candelária, 03 de janeiro de 2017. 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE  ROMI ÁVILA HUGO 

PREFEITO MUNICIPAL                 PRESIDENTE DA SOCIEDADE  

Convenente    BENEFICENTE HOSPITAL CANDELÁRIA 

Conveniada 

 

TESTEMUNHAS : 

NOME:                                   NOME: 

RG:        RG: 

ASS.:        ASS.: 


