TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E O FRIGORÍFICO FRIGOCRUZ LTDA.

O Município de Cruzeiro do Oeste, neste ato representado pela Senhora
Prefeita Municipal, Maria Helena Bertoco Rodrigues, através da Secretaria Municipal
de Saúde, doravante denominado Primeiro Convenente, e Frigorífico Frigocruz Ltda,
doravante denominado segundo Convenente, resolvem, celebrar o presente Convênio
de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Aplicam-se a este convênio as disposições contidas na Constituição Federal, na
Lei municipal 011/2016, e em toda legislação sanitária federal e estadual, bem como
no Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Município de Cruzeiro do Oeste e
a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento, visando possibilitar a elaboração de programas nas áreas de inspeção
de produtos de origem animal, no município de Cruzeiro do Oeste, circunscrição que
abrange a área de atuação da empresa do segundo convenente.
DO OBJETO
Constitui objeto do presente Convênio a parceria entre os Convenentes, na
implantação e execução do Acordo de Cooperação celebrado entre o município de
Cruzeiro do Oeste e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento visando
possibilitar a execução da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem
animal, no âmbito do Município de Cruzeiro do Oeste, onde se localiza a unidade
industrial Frigorifico Frigocruz Ltda, de propriedade do Segundo Convenente, designar
o Médico Veterinário do município Paulo Victor Buck Mello, CRMV — PR 13.018, para
prestar serviços junto ao SIF 1744 com carga horária de 20 horas semanais.
3 —JUSTIFICATIVAS
I - Conforme Lei Municipal n2 011/2016 e Termo de Cooperação Técnica,
celebrado entre o Município de Cruzeiro do Oeste e a União Federal (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o município de Cruzeiro do Oeste está
autorizado a admitir pessoal e colocar seus integrantes a disposição do MAPA, com a
finalidade de executar a inspeção sanitária e industrial de produtos de Origem animal,
em auxílio ao SFA/PR — Superintendência Federal de Agricultura.
II — O interesse do Município de Cruzeiro do Oeste é grande, tendo em vista
que o Frigorífico Frigocruz Ltda, proprietário de unidade frigorífica na cidade, dispõe
apenas de um Médico Veterinário Oficial, o que impossibilita as suas atividades

essenciais, e as atividades desenvolvidas no município de Cruzeiro do Oeste no
respectivo setor, geram renda e empregos.
4 — DA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO
A execução dos trabalhos será realizada, conforme plano estabelecido, cabendo
ao Primeiro Convenente, Município de Cruzeiro do Oeste, acompanhar o
desenvolvimento do presente Convênio, através da Secretaria Municipal de Saúde
cabendo, ao segundo Convenente, Frigorifico Frigocruz, fornecer todas as informações
necessárias ao bom desempenho das ações do Médico Veterinário Paulo Victor Buck
Mello, CRMV — PR 13.018, cuja supervisão compete à SFA/PR
5 — DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E DENÚNCIA
I — O presente instrumento terá vigência de 05 (cinco) anos com inicio a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termos aditivos,
respeitando o limite previsto na Lei n° 8.663/1993
II — As partes poderão alterar esse convenio, a qualquer tempo, mediante
concordância mutua, por meio de termo aditivo.
III — Da denúncia: O Convênio poderá ser denunciado, por qualquer uma das
partes, em razão de descumprimento dos acordos aqui celebrados, ou pela
superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou
materialmente inexequível. Para tanto, o procedimento será efetivado, mediante aviso
formal da parte interessada, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de
antecedência.
6— DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO CONVENENTE
I — Através da SFA/PR, garantir o treinamento e avaliação do Médico
Veterinário Paulo Victor Buck Mello, CRMV — PR 13.018, cedido pelo município, com
vistas a capacita — lo tecnicamente, para o exercício das tarefas específicas, junto à
empresa Frigorifico Frigocruz Ltda.
II — Através, ainda, da SFA/PR, controlar, supervisionar o trabalho exercido pelo
Médico Veterinário Paulo Victor Buck Mello, CRMV — PR 13.018, o qual ficará
tecnicamente subordinado e obrigado ao cumprimento da legislação federal
pertinente, nos trabalhos de inspeção executados, especificamente nas dependências
do referido Frigorífico.
7 — DA FISCALIZAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Vigilância sanitária exercerá
a função gerencial fiscalizadora durante o período regulamentar da execução deste
Convênio.
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8— DA PUBLICAÇÃO
O presente Convênio será publicado em extrato, no diário oficial do Município,
e na forma da legislação vigente, como condição de sua eficácia.
9 — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo respeitada a Legislação
vigente, pertinente à matéria.
10 — DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cruzeiro do Oeste para dirimir quaisquer
controversas fundadas no presente Convênio.
E por estarem os conveniados, de pleno e perfeito acordo com as cláusulas e
condições ora fixadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma
e teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que
também o assinam.
Cruzeiro do Oeste, 06 de agosto de 2019.
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