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Por este instrumento de Convênio, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa jurídica 
de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 27.167.394/0001-23, com 
sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. WALFRIDE ANTONIO CESAR, Prefeito Municipal em exercício, 
brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF n.º 707.462737-20 e RG n.º 551.042 
SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Argeu Lopes, s/nº, distrito de Nossa Senhora das 
Graças, neste Município e pela Secretária Municipal de Saúde Srª. ANDREIA FLORINDO DE 
ALMEIDA OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do CPF n.º 
005.372.977-31 e RG n.º 8502827 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Raimundo barros, 
69, bairro Vila Nova, neste Município, doravante denominado CONCEDENTE, e de outro lado 
a SANTA CASA DE IÚNA – ES, entidade filantrópica, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
27.553.841/0001-82, com sede na Avenida Tancredo Neves, s/nº, Niterói, Iúna – ES, neste 

ato representada por seu provedor, o Sr. JOSÉ OLIMPIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, 

advogado, portador do CPF nº 071.666.137-34, residente na Rua José Roberto de Moraes, nº 
54, centro, Iúna/ES,   doravante denominado CONVENENTE, resolvem assinar o presente 
Convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 - Fica alterado a Cláusula Primeira do Convênio supra, passando a vigorar com a seguinte 
redação:  
1.1 - O presente Convênio objetiva o estabelecimento de condições básicas de cooperação 
entre as partes, visando a melhoria e ampliação da prestação de serviços de Assistência 
Médica e Ambulatorial de urgência e emergência em atenção básica (03.01.06.003-7) e 
atendimento de urgência e emergência em atenção básica com observação por até oito 
horas (03.01.06.004-5) no Pronto Socorro da Santa Casa de Iúna – ES. 
1.2 – Tais serviços serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas 
do SUS/ES, para efeito de prestação de contas. 
1.3 – O objeto deste instrumento diz respeito apenas à atenção básica de saúde, de modo 
que não há coincidência ou duplicidade com o convênio celebrado entre o Estado do Espirito 
Santo e a Santa Casa.  
 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 – Fica alterado o item 2.1, alínea b, da Cláusula Segunda, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
02 – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
2.1 – ...  
a) ...  
b) Prestadas as contas pela Santa Casa, conforme item 2.2, será analisada a regularidade 
contábil pelo setor técnico da Prefeitura Municipal, no prazo de cinco dias. Apresentado 
relatório técnico conclusivo pelo setor contábil, serão as contas encaminhadas ao Conselho 
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Municipal de Saúde, para a devida análise na próxima reunião. Havendo irregularidades, 
serão exigidos os devidos esclarecimentos da Santa Casa. Reprovadas as contas pelo 
Conselho, em razão de irregularidade insanável, o Município de Iúna suspenderá o próximo 
pagamento. 
c) ... 
 
03 – CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 – Fica alterado o item 7.3, inciso I, da Cláusula Sétima, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
07 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.3 - ... 
I - Determinada por ato unilateral e escrito do Concedente, nos casos enumerados nos 
incisos I à XII do item 7.2; 
II - ... 
III - ... 
 
04 – CLÁUSULA QUARTA 
4.1 – Fica acrescida à Clausula Nona, o item 9.3, com a seguinte redação: 
09 – CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
9.1 - ... 
9.2 - ... 
9.3 – Fica assegurado aos membros do Conselho Municipal de Saúde de Iúna o acesso às 
dependências da Convenente com direitos garantidos na Lei Municipal nº 2458/2012, para 
fins de fiscalização. 
 
As demais cláusulas do Convênio original ficam inalteradas e, para que surta os efeitos legais 
e de direito, firmam o presente. 
 
Iúna/ES, 08 de agosto de 2014. 
 
 
MUNICÍPIO DE IÚNA - ES                    
Walfride Antonio Cesar – Prefeito Municipal em exercício 
Concedente 
 
 
MUNICÍPIO DE IÚNA - ES                    
Andreia Florindo de Almeida Oliveira – Secretária Municipal de Saúde 
Concedente 
 
 
SANTA CASA DE IÚNA/ES 
José Olímpio de Almeida 
Convenente 


