
sERVrçO PÚBLTCO FEDERAL
MTNTSTERTO DA EDUCAçÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂND|A

40 TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO NO
0o1/uFU/FAEPU l2OL2 QUE,
ENTRE SI, CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA, A FUNDAçÃO DE
ASSTSTÊNCrA, ESTUDO E
PESQUISA DE UBERLÂNDIA E O
MUNICÍPIO DE CAPINóPOLIS.

I - PARTÍCTPCS:

I .a)  -  UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERIÂnOfn -  UFU, fundação públ ica
de educação super ior ,  integrante da Administração Federal  Indireta,  inst i tuída
pelo Decreto- le i  no 762, de 14 de Agosto de 1969, al terado pela Lei  no 6,532,
de 14 de Maio de 1978, com sua Reitor ia s i tuada na Avenida João Naves de
Ávi la,  2L2L, Bairro Santa Mônica, Uber lândia-MG, inscr i ta no CNPJ/MF sob o
no 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor,  PROFESSOR
VALDER STEFFEN lÚruIOR, brasileÍro, casado, professor universitário,
portador do RG po M-53731 e do CPF;1o 778.043.418-49, residente e
domici l iado à Avenida FlorÍano Peixoto,  15 -  Bairro Centro -  Uber lândia/MG,
doravante denominada UFU.

r.b) - FUNDAçÃO DE ASSTSTÊNCIA, ESTUDO E PESQUTSA DE
UBERLÂNDIA -  FAEPU, fundação de direi to pr ivado, sem f ins lucrat ivos,  com
sede na Avenida Cento e Sete,  po 653, Bairro Campos El íseos,
Capinópol is/MG.,  inscr i ta no CNPJ/MF sob o no 25.763.673/0009-81, neste ato
representada pelo seu Gerente Geral, SENHOR RENATO GONçALVES
DARIN, portador da Carteira de Identidade no L9.769.4L1, expedida pela
SSP-SP, inscr i to no CPF sob o no 102.Ltg.748-38, residente e domici l iado à
Rua das Petúnias,  131 -  Bairro Cidade Jardim -  Uber lândia/MG, doravante
denominada FAEPU.

I.c) - MUNICÍpIO DE CAPItrtópOUS, Pessoa Jurídica de direito público
pessoa jurídica de direito público inscrita no CGC/MF sob no L8.457.234/000L-
28, com sua sede si tuada na Av. 113, no 636, nesta c idade de Capinópol is -

Minas Gerais,  doravante designado MUNICÍPIO, neste ato representado pela
Prefeito em exercício, SENHOR CLEIDIMAR ZANOTTO, brasileiro, casado,
agente pol í t ico,  portador da Carteira de ldent idade/RG no MG-332.795-SSP-
MG e o CPF/MF sob o no 001.136.136-01, residente e domici l iado na Avenida
101, po 705, apto,  10,  nesta c idad" "'WH7'" ryl' 
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r.d) FUNDAMENTO o objeto deste termo adit ivo tem como
fundamento o que estabelece a Cláusula Décima do convênio celebrado
pelas partes em 30/03/20L2, a Lei  8.666,  de 21 de junho de 1993, e
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie:

As partes aqui Ídentificadas resolvem celebrar o presente termo aditivo
mediante as cláusula's e condições a seguir estabelecidas:

ì i

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a alteração das Cláusulas
Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Nona, Décima Primeira, Décima
Segunda e Décima Sexta do convênio celebrado pelas mencionadas
partes em 30/03/2012, visando a adequação das obrigações e condições
indispensáveis ao regular cumprimento do objeto pactuado na Cláusula
Primeira do Convênio no 001/uFU /FAEPU/2\LZ, na forma descrita na
Subcláusula Única desta Cláusula.

SUBCLÁUSULA ÚruTCE

As Cláusulas Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Nona, Décima Primeira,
Décima segunda e Décima sexta do convênio no 001/uFU IFAEPU/TTL2,
ora adit ivado, passam a vigorar com a seguinte redação:

-CLÁT'9.'LA SEGUNDA - Do PLANa DE TRABALH,

Fazem parte integrante deste Convênío o Plano de Trabalho para
Gestão dos Serviços Hospitalares e de Saúde e o Plano de Trabalho
aprovado pela FAMED - Faculdade de Medícína da Universidade
Federal de Uberlândia, índependente de transcrlção, os quais
definem as condições de execução das atividades e a gestão do
projeto, de forma a alcançar as metas elencadas neste instrumento,
nos termos do art. 116 da Lei Federal 8.666/1993.

Parágrafo primeiro No curso da execução do ConvênÍo, os
planos de trabalho poderão sofrer alteração visando à adequação da
execução do objeto convenÌado, desde que prevÍamente aprovada
pelos partícipes, mediante a assinatura de termo adítivo.

Parágrafo segundo - Poderão ser incorporados a este convênio
outros projetos e planos de trabalho, mediante termo adítivo
acordado entre as partes, e que atendam exclusivamente o
desenvolvimento do objeto deste Convênio.
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Parágrafo terceiro O Contrato de Metas, celebrado pelos
partícípes segundo as normas estabelecidas pelo MÌnistério da
Saúde relacionadas ao Sisfe ma Úníco de Saúde - S|JS, será parte
integrante do Plano de Trabalho para Gestão dos Servlços
Hospitalares e de Saúde, no qual deverá constar todas as metas de
assistência e de atendimento, e seu respectivo cronograma de
desembolso financeiro e de planejamento orçamentário."

: ,-ëtÁusute TERCETRA - DAs oBRTGAçõEs DAs pARTEs

Para a consecução dos objetívos expressos na Cláusula Primeíra,
com pete aos pa rtícipes :

I - UNIVERSIDADE:

a ) d ispon i bi I iza r u ma eq u i pe de professores/ pesq u Ísadores/técn ico-
administratÍvos, sem prejuízo de suas atividades funcionais, para a
execução do objetivo pactuado, partícipando atívamente das
atividades referentes a este Convênío;

b) repassar à FAEPU recursos fÍnanceiros provenÍentes de
programas e projetos de fomento ao ensino, pesquisa e extensão, e
inovação tecnológica, que tenha relação direta ou indireta com os
o bj etivos deste Co nvên io ;

c) oferecer à FAEPU relatório técnico e de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, para a consolidação da prestação de contas;

d) receber, da FAEPU devidamente consolidados "Relatório Técnico,
Financeiro e de Atívidades", semestralmente;

e) manter arquivados e apresentar, sempre que solicitado, os
documentos que caracterizam a identificação do objeto deste
Convênio com os fíns e objetivos da UFU que justifíquem a
partícipação dos seruidores desta no desenvolvímento do Projeto; e

f) cadastrar junto aos órgãos competentes a estrutura física e
operacíonat da Rede Munícipal da Saúde do MUNICÍPrc como
Laboratório de Ensino Universítário e Campo de Estágio para a
formação Acadêmica e para a Residência Multiprofissional.

g) oferecer sob suas expensas o transporte intermunícipal para
professores, técnico-adminístrativo, discentes e residentes
disponibitizados peta UNIVERSI?I|Dfu 
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IT - FAEPU:

a) administrar e gerenciar as atividades inerentes ao presente
Convênio;

b) observar os princípios constitucionaís e administratívos para a
execução das atividades e aplicação dos recursos;

c),empregar seus melhores esforços e técnicas disponíveis na
execução das atÍvidades necessárias à consecução do objeto deste
Convênio, com estríta observância do disposto nos planos de
Trabalho;

d) aplicar os recursos, exclusivamente, na execução das ações
pactuadas, conforme previsto no art. 116 da Lei Federal
8.666/1993;

e) fornecer aos partícipes a consolídação do "Relatório Técnico
FinanceÌro e de AtivÍdades", semestralmente;

f) indicar equipe para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços pactuados, bem como participar das reuniões referentes a
este Convênio;

g) fornecer ao MUNICÍPIO o apoio técníco para facilítar a
fiscalização com vistas à execução integrada do objeto deste
Convênio;

h) contratar profissionaÍs para atender aos objetivos deste ConvênÍo,
em conformidade com o previsto nos Planos de Trabalho;

i) responsabilízar-se pelo recolhimento de todos os encargos e
obrigações sociaís, trabalhistas e prevídenciárÍos que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto deste Convênío;

j) manter arquivo índividualizado de toda documentação
comprobatória das atividades e das despesas realízadas em vírtude
deste Convênío;

k) incumbír-se das demais ativídades compatíveis com sua
partÍcipação cooperada segundo este Convênio;

l) criar escritório de representação para a execução deste Convênio,
com CNPJ próprio, mantendo os recursos em conta bancária
individualizada, aberta exclusívamente para esse fim, bem como
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aplicá-los nos termos da legislação vigente, com controle
orçamentárÍo próprio;

m) adotar procedímentos de compras, execução de serviços e
obras, relativos à execução dos recursos fínanceíros objeto deste
convênio, de acordo com os princípios constítucionais da
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
efíciência;
n)gncaminhar ao UtINICÍptO e à TTNIVERSIDADE a prestação de
contas, elaborada de acordo com a legislação municipal e federal
aplÍcável à espécie; e

o) encaminhar ao MITNICÍPIO Prestação de Contas semestral, e ao
fínal de cada exercício fiscal, instruído-as com as cópias dos
documentos comprobatórios das despesas realizadas e do
cumprimento do Contrato de Metas pactuado com o SUS.

p) encaminhar ao MUNICÍPrc mensalmente o Retatórío dos
Serviços Prestados.

TIT - MUNICIPTO:

a) repassar à FAEPU, os recursos financeiros para execução do
objeto deste Convênio no valor descrito na Clausula Quarta,
conforme cronograma de desembolso constante no Plano de
Trabalho para Gestão dos Serviços Hospitalares e de Saúde anexo;

b) oferecer sob suas expensas hospedagem, alimentação e
transporte no município para professores, técnico-administrativo,
díscentes e resÍdentes dÍsponibílizados pela UNI RSIDADEI
podendo repassar à FAEPU os recursos financeiros para o custeio;

c) indicar servÍdor para a gestão, acompanhamento e fiscalÍzação da
execução das atividades pactuadas, bem como para particÍpação das
reuniões de trabalho;

d) reconhecer a FAEPU como Prestador de Servíços ao Sistema
Público de Saúde - SIJS, procedendo o seu cadastro nq CNES;

e) receber, da FAEPU, a consolidação do "Relatório Técnico,
Financeiro e de Atívidades", semestralmente;

f) fornecer à FAEPU instruções para a prestação de contas dos
recursos financeiros transferidos; n ,
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g) apoiar os procedimentos técnicos e operacionais a serem
executados, prestando a necessária assistência à FAEPU;

h) analisar as prestações de contas, semestral e anual, apresentadas
pela FAEPU, aprovando-as quando não contrariarem a legislação
pertinente;

í) reconhece;r como Laboratórío de Ensino lJniversitárío e Campo de
Eqtpgio para a formação Acadêmica e para a Residência
Multiprofissíonal, toda a estrutura física operacional da Rede
Municípal da Saúde que dispuser o MUNICÍPIO, salvo os órgãos de
gestão e de fiscalização, oferecendo o suporte necessárío para o
desenvolvimento das atívidades de ensino, extensão e pesquisa; e

j) fornecer toda a estrutura física e equipamentos, adequados à
execução do objeto deste convênio.

Parágrafo único - Os documentos de que trata a alínea "h" desta
Cláusula deverão ser emítidos em nome da FAEPU, citando o
número do convênio e sempre assinado por dois funcionários
atestando a aquisição do produto ou a execução dos serviços,
flcando cópia à disposição dos órgãos de controle, nos arquÍvos da
FAEPU pelo prazo mínimo de 05 (cínco) anosl contados a partÍr da
data da prestação de contas; em conformidade com suas Normas
Internas."

"CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE REPASSE DOS
RECURSOS

Os recursos necessários à execução das atividades constantes dos
Planos de Trabalho, parte integrante deste Convênío, bem como os
valores referente ao saldo devedor existente, serão repassados à
FAEPU, da seguínte forma:

I - R$ 4.734,OOO,OO (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil
reaÍs) destinados ao custeio das atividades não íntegrantes do
Contrato de Metas celebrado pelas convenentes para o
compreendendo o período de janeiro de 2O77 a março de
2078, sendo:

a) 03 (três) parcelas de custeio, mensais e consecutivas, no valor
de R#278,OOO.OO (duzentos e noventa e oito mÍl reaÍs), referente
ao período de janeiro à março de 2017, que deverão ser repassadas
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até o últímo dia de cada mês, iniciando o pagamento em
janeiro/2017;
b) 12 (doze) parcelas de custeio, mensais e consecutivas, no valor
de R$ 29O,OOO.OO (duzentos e noventa mil reais), referente ao
período de abril de 2017 à março de 2018, até o últímo día de cada
mês, iniciando o pagamento em abril/2717;

fi - O SALDO DEVEDOR, relatívo ao remanescente do encontro de
cqrytas apurado em 31/12/2016 pelas partes, no valor de
R$7.676,737rO9 (um mílhão, seiscentos e sefenta e seis míl e
cento e trinta e um reais e nove centavos), serão repassados à
FAEPU da seguinte forma: 07 parcela de Rg TOO,OOO.OO (cem míl
reaÍs) no mês de janeiro de 2017, e; 42 (quarenta e duas) parcelas
mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$37,52293 (trinta e
sete mil, quínhentos e vinte e sefe reais e noventa e três centavos),
que deverão ser pagas até o dÌa dez de cada mês, sendo: 0B (oito)
parcelas no período de maio de 2017 à dezembro de 2077, a partir
de maío de 2017; 34 (trinta e quatro) parcelas no período de
Janeiro de 2018 a Outubro de 2020, a partir de janeíro de 2018,

Parágrafo Único: O Orçamento do Município de Capinópolis
referente ao exercícío de 2.018 deverá ser apreciado pela Câmara
Municipal de Capinópolis em setembro/2017.

TTT - O VALOR DE CUSTETO DO ALUGUEL DO HOSPITAL
correspondente a valor anual de Rg456.OOOpO (quatrocentos e
cinquenta e seis mil reais), referente ao período de janeiro de 2017
à dezembro de 2017 em parcelas mensais, iguais e consecutívas,
no valor de R$38.OOO.OO (trinta e oito mil reaís) mensais, que
deverão ser pagas até o dia dez de cada mês; cuja obrÍgatoriedade
do pagamento do custeio deste aluguel esta sendo discutida nos
autos do processo no 0017094-75.2016.8.13.0126 em tramitação
na única Vara da Comarca de Capinópolis.

IV - Todos os valores esfâo descrimínados no Plano de Trabalho
para Gestão dos Serviços Hospitalares e de Saúde. Para os demais
exercícios, os valores poderão variar para mais ou para menosl
conforme encontro de contas e entendimento entre as partes,
resguardando o pagamento do saldo devedor descrito no item II
desta Cláusula.

Parágrafo primeiro O MUNICÍPIO repassará à FAEPIT os
valores de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no
Plano de Trabalho para Gestão dos Seruiços Hospitalares e de
Saúde, podendo ser suplementado de acordo com as alterações
ocorrídas no contrato de Metas. /l , i/ rt t lti
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Parágrafo segundo - É proibida a utilização dos recursos como
finalidade diversa da estabelecida neste Convênio, obrigando-se a
FAEPU a restituí-los, acrescidos de juros e correção monetária de
acordo com os índices legais vigentes, caso os utilíze em ações
diversas das previstas ao Plano de Trabalho.
Parágrafo terceiro - Os recursos repassados pelos partícipes à
FAEPat devèrão ser aplicados conforme o art, 116, I 7o, da Lei
FeQeral 8.666, de 21 de junho de 1993, e o que estabelecem as
cláusu las deste Convênio.

Parágrafo quarto - Os recursos provenientes da isenção patronal
previdenciária, de direÍto da FAEPII em decorrência de sua
imunidade tríbutária, deverão ser aplicados dentro dos objetivos
estatutários da fundação, preferencialmente na área da saúde,
podendo inclusive ser revertídos em atÍvidades dentro do objetivo
deste Convênío.

Parágrafo quinto - O valor estabelecido nesta cláusula poderá ser
suplementado mediante a assinatura de termo aditívo, obsentado o
que estabelecem o Plano de Trabalho para Gestão dos Seruiços
Hospitalares e de Saúde e o Contrato de Metas.

Parágrafo sexto - Além do valor de repasse estabelecido nesta
cláusula, a FAEPU receberá, também, o valor referente ao
faturamento proveniente da prestação de seruiços ao Sistema Único
de Saúde - SIJS, diretamente do Ma1NICÍPIO, em até S(cínco)
dias úteis contados a partir do dia do recebimento do Fundo
Nacional de Saúde do Minístério da Saúde."

-cLÁatsttLA eurNTA - DAs DorAçõEs aRçAMENTÁRrAs

Os recursos orçamentários e financeiros necessários para cobrir as
despesas relativas à execução das atÍvídades inerentes ao objeto
deste Convênio, referidos na Cláusula Quarta deste instrumento,
correrão por conta de dotação orçamentária específica constante da
Lei Orçamentáría do MUNICÍPIO para cada exercício fjnanceiro.

Unidade: O7,O7,O2 - Fundo Municipal de Saúde
Dotação : 70, 30 7,OO 7 3, 2,OO 38-3, 3, 50,4 í,OO"

-cLÁatsuLA NONA - DA FqNTTNUTDADE
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Na hipótese de paralisação ou de fato rerevante que venha a
ocorreL de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas,
sem prejuízo à sociedade e a comunidade acadêmica, fica facultado
ao MllturcÍplo assumir ou transferir a responsabitidade para a
execução do objeto da avença, desde que a causa da paratisação
não motivada por ato, fato ou omissão atribuída ou de
responsa bilidade do M UNICípIO.
Parágrafo 

'primeiro 
Fica assegurada à UNI,RSIDADE a

cqptinuidade das ações desfe convênio a fim de não acarretar
prejuízos na formação acadêmica de seus alunos e residentes,
respeitando no mínÍmo o período acadêmico relacionado a cada
programa de formação inserido no Convênio.,,

-CLÁUSITLA oÉuua PRTMETRA - DA PREITAçÃI DE coNTAs

A FAEPU deverá prestar contas dos recursos recebidos e
empregados para a execução das ações deste convênÌo
semestralmente e ao final de cada exercício financeiro.
acompanhada de cópia dos seguintes documentos:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) cópia do plano de trabalho aprovado;

c) cópia deste termo, com a indicação da data da sua pubricação e
dos termos aditivos, se existentes;

d) relatório de execução físico-financeira, ressartando o
cu m primento dos objetivos;

e) Contrato de Metas dos procedímentos pactuados com o SIJS;

f) demonstrativo da Execução da Receita e Despesa evidenciando os
recursos recebidos em transferências, os rendimentos auferidos da
aplicação dos recursos, quando for o casot bem como os sardos,
inclusive da contrapartida, se houver;

g) relação dos pagamentos efetuados em sua totatidade;

h) cópias das notas fiscais;

i) cópia do extrato da
fínanceiras;

bancária específica e das aplícações
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j) relatórío de execução demonstrando a posição acumulada até o
mês da prestação de contas;

k) comprovante da aplicação de eventuais saldos dos recursos nos
objetivos estatutários da FAEPU."

"ÇgÁusutt oÉctue sEcuNDA DA REsrrrurçÃo Dos
RECURSOS

Obriga-se a FAEPU a restituir os valores repassados pelo
MUNICÍPIO ao Tesouro Municipal, na forma da legistação vigente,
desde a data em que foram disponibilízados, na forma estabelecida
por este Convênio, quando:

a) não for executado o objeto pactuado;

b) não for apresentada a devida prestação de contas; ou

c) os recursos forem utilizados em finalidade diversa daquela que
tenha sido estabelecida nos Planos de Trabalho.

Parágrafo único - Quando da conclusão, denúncía, rescisão ou
extínção deste Convênío, os saldos financeiros remanescentes serão
devolvidos ao MLINICÍPIO no prazo de 30 (trinta) dias do evento,
sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente na forma da
legislação em vigor, resguardados os recursos de contingência e os
recursos próprios da fundação.

-cLÁatsttLA oÉctun sExrA - DA DENúNCnA, ExrrNçÃo E
RESCTSÃO

Fica assegurado a qualquer das partes deste Convênío o direíto de
rescindi-lo, com efeito ímediato, desde que por escríto e com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus para qualquer
das partes, respeítadas as ativÍdades já executadas ou. em execução
de acordo os Planos de Trabalho.

cLÁusuLA sEGUNDA - DA pREsrAçÃo DE sERVrços DE sAúDE

A FAEPU poderá prestar serviços médícos, ambulatoriais e hospitalares,
remunerados, utilizando a estrutura ̂ do n H,ospital, para outros Município;,
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através de ínstrumento formalizado diretamente com a Fundação, tendo
obrigatorÍamente a anuência prevía do MUNICÍPIO.

Parágrafo único - Para o próprio MI|NICÍPIO, para realização de mutirão de
cirurgia, atendimento médico ambulatorial e hospítalar, ampliando os serviços
já contratados, e/ou prestando outros seruiços de saúde não contemplados no
Plano de Trabalho para Gestão dos Serviços Hospitalares e de Saúde, parte
integrante do Convêníd n" 00l/UFU/FAEPU/2712.

CLAUSULA TERCETRA - DA PUBLTCAçÃO

A publicação do extrato do presente Termo Adit ivo no Diário Oficial do
Município será efetuada pelo MUNICÍPIO e, pela UNIVERSIDADE, no
Diário Oficial da União, nos termos da legislação aplicável.

cLÁusuLA qUARTA - DrsposrçõEs GERATs

Permanecem em vigor as demais cláusulas do convênio objeto do
presente Termo Aditivo, exceto naquilo que porventura conflitar com as
disposições deste instrumento.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam este termo
adit ivo, perante as testemunhas signatárias, em 05 (cinco) vias de igual
teor e forma, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Uber lândia,  01 de janeiro de 2017

ã
U NIVERSIDAÈ' FED ERAL M)
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FAEPU - FUNDAçÃO DE ASSISTÊruCM, ESTUDO E PESQUISA DE

UBERúNDIA

BERúNDIA
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MUMÏCIPIO DE CAPIN
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