
 

CONVÊNIO nº. 358/2021 FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE E A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, 

VISANDO À CEDÊNCIA DE BAIA NO CANIL 

DO BIOTÉRIO CENTRAL PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

PARA A OBSERVAÇÃO DE CÃES E GATOS 

SUSPEITOS DE RAIVA E LEISHMANIOSE, 

BEM COMO ÁREA PARA A REALIZAÇÃO DE 

NECROPSIAS DE ANIMAIS SUSPEITOS DE 

RAIVA, COMO AÇÕES DE CONTROLE PARA 

AS REFERIDAS DOENÇAS. 

 

O MUNICÍPIO DO RIO GRANDE, com sede nesta cidade, sito ao Largo Eng. João 

Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ sob o nº 88.566.872/0001-62, neste ato representado, 

conforme declaração de competência, pela Secretária de Município da Saúde - SMS, Srª. 

Zelionara Branco, inscrito no CPF sob o n°732.838.270-87, denominado CONVENENTE, 

firma através da Secretaria de Município da Saúde com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE – FURG, Instituição Federal de Ensino Superior, de natureza fundacional 

pública, com sede nesta cidade, na AV. Itália KM 8 Bairro Carreiros CNPJ 94.877.586/0001- 

10, neste ato representada pelo Reitor Prof. Danilo Giroldo, inscrito no CPF sob o n°186. 
545.388 - 99, firmam o presente Termo de Convênio, a ser regido pelas disposições legais 
específicas e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a cedência de 
duas baias do Canil do Biotério Central da FURG para a observação de cães e gatos suspeitos 
de raiva conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde e coleta de material laboratorial e 
isolamento nos casos suspeitos de leishmaniose por até 20 dias, para obtenção do diagnóstico 
confirmatório, além da cedência d um espaço, também no canil do Biotério Central da FURG, 
para a realização de necropsias, pelo Município, de animais suspeitos de raiva. Como 
contrapartida, a FURG terá direito à realização de esterilização de até 05(cinco) cães ou gatos 
errantes do campus Carreiros/FURG por mês, a ser feita pela equipe do Município durante o 
período do convênio, além de treinamento da equipe do Biotério Central da FURG para a 
manipulação dos animais suspeitos de raiva e leishmaniose, ministrado pela equipe do Centro 

Municipal de vigilância em Saúde (CMVS). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DO 

MUNICÍPIO: 
 

a) Fornecer EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), alimentação e insumos (tais 
como jaula para gatos, coleira repelente, caixa de areia e demais utensílios que 
houver necessidade), adequados ao manejo e manutenção dos cães e gatos 
suspeitos durante o período de observação no Biotério Central da FURG, de 
maneira a garantir o bem-estar dos animais e a segurança dos servidores; 

b) Ministrar curso teórico-prático de capacitação aos servidores lotados no Biotério 
Central da FURG e demais servidores interessados, sobre doenças zoonóticas, tais 

como raiva, leishmaniose, leptospirose e esporotricose, abordando formas de 
transmissão, meios para o controle de disseminação, métodos de imunização de 
animais e de pessoas e manipulação de animais suspeitos e doentes; 

c) Fornecer e administrar profilaxia e tratamento exigido pelas condições gerais de 
saúde apresentadas pelo animal durante o período de observação, conforme 
avaliação conjunta dos médicos veterinários da FURG e do Município; 



 

d) Disponibilizar servidor para tratar animais eventualmente agressivos ou em casos 
em que o servidor do Biotério Central, designado para o manejo dos animais, não 
se sinta apto a realizar a tarefa; 

e) Responsabilizar-se pela captura e soltura dos animais; 

f) Fornecer, para os animais suspeitos de leishmaniose, a coleira repelente de insetos, 
durante todo o período de observação no Biotério Central –FURG; 

g) Responsabilizar-se pelo fornecimento de material para necropsia, higienização da 
área destinada a necropsia após sua utilização e destinação dos resíduos de serviço 
de saúde gerados durante o procedimento. 

h) Disponibilizar uma cota de até 05(cinco) castrações mensais para cães ou gatos 
errantes do campus Carreiros da FURG, durante o período de validade do 
convênio; 

i) Fiscalizar fiel cumprimento do objetivo do Convênio. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA FURG: 
 

a) Disponibilizar duas baias no canil do Biotério Central para a observação de cães e 

gatos; 
b) Disponibilizar servidores para realizar a limpeza das baias utilizadas e a alimentação 

dos animais durante o período de observação, após o treinamento ofertado pelo 
Município; 

c) Comunicar à CMVS qualquer alteração no estado clínico do animal durante o período 
de observação; 

d) Disponibilizar local apropriado para armazenamento e congelamento de cargas 
provenientes de necropsia, sendo este um freezer horizontal de duas portas de 
aproximadamente 404l, até sua destinação; 

e) Disponibilizar área para a realização de necropsia de animais suspeitos, a serem 
realizadas pelo Município; 

f) Responsabilizar-se pelo translado, em caixas de transporte para animais em viaturas da 

instituição e pelo pós operatório dos cães e atos errantes no Campus Carreiros da 
FURG a serem encaminhados para esterilização por meio deste convênio. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DENÚNCIA: 
 

O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, com antecedência 
mínima de 30(trinta) dias, em face da superveniência de impedimento legal que o torne formal 
ou material inexeqüível e rescindido de pleno direito no caso de infração a qualquer uma das 
cláusulas ou condições nele estipuladas, obrigadas as partes a concluir as ações específicas que 
se encontrem em andamento na oportunidade da denúncia. 

 

CLÁUSULA QUINTA – INEXECUÇÃO E RESCISÃO: 
 

A inexecução total ou parcial do convênio enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas na lei nº8666/93. 
A rescisão poderá ser: 

I – Determinada por ato unilateral e estrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo 78, da Lei nº 8666/93; 

II – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para as Administrações; 
III – judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO: 

Este convênio terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste termo, podendo ser 
prorrogado por igual período de acordo com a Lei vigente. 



 

09:31:55 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DISCIPLINA LEGAL: 

Este convênio observará às disposições contidas na Lei nº 8666/93 e demais disposições do 
Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
 

As partes conveniadas elegem o FORO da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande, 

para dirimir quaisquer dúvidas que possam advir do presente convênio. 
 

E por estarem de acordo, após lido, vai assinado pelas partes interessadas. 
 

Secretária de Município da Saúde,   01_ de setembro de 2021. 
 

DANILO 
GIROLDO: 

Digitally signed by 
DANILO GIROLDO: 
18654538899 

18654538899Date: 2021-09-22 

Danilo Giroldo 

Reitor FURG 

 

 

 

 

Zelionara Branco 

Secretária de Município da Saúde 

 

 

Deivid Moraes Mendes 

Secretaria de Município de Gestão Administrativa e Licitações 

 

 

 

 

 

 

 
CC: SMF/GABEX/SMS/CSCI/GCLC/ENTIDADE. 
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