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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N.° 023/2017 

 

  

O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, inscrito no CNPJ sob nº 

31.796.626/0001-80, com sua sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada 

na Rua Sebastião Coelho de Souza, nº. 576 – Bairro Centro, CEP 29.820-000, 

doravante denominado simplesmente CONSORCIADO, neste ato representado 

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, brasileiro, 

divorciado, comerciante, portador do CPF nº. 019.866.237-85, e; 

 

 

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE -  CIM NOROESTE 
constituído sob a forma de Associação Pública, pessoa jurídica de direito público, 
com sede Administrativa, à Av. João Quiuqui, 411, Centro – Águia Branca – ES, 
CEP: 29.795-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.236.721/0001-20, neste ato 
representado pelo seu Presidente o Sr. Pedro Amarildo Dalmonte, brasileiro, 
casado, funcionário Público, portador do CPF nº 997.702.707-25, considerando 
que os valores contratados são insuficientes para cobrir a programação de 
serviços de saúde do ano em curso, resolvem firmar o presente termo aditivo sob 
as cláusulas e condições seguinte: 
 

Considerando os estudos realizados referentes aos repasses realizados nas 

rubricas orçamentárias 3.1 e 4.4 em anos anteriores; 

 

Considerando a existência de saldo suficiente nas rubricas acima referidas em 

cada um dos municípios consorciados, resolvem firmar o presente termo aditivo 

sob as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais) o valor constante no caput da Cláusula Terceira o Contrato de Rateio 

firmado, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estabelecido que, a título de 

rateio das despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO 

repassará o valor anual de R$ 361.515,50 (trezentos e 

sessenta e um mil quinhentos e quinze mil e cinquenta 

centavos), em parcela única ou dividido em parcelas 

mensais, devendo o valor total ser efetivamente repassado 

dentro do corrente exercício financeiro. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam retificados o incisos II da Cláusula Quarta do 

Contrato de Rateio firmado, passando a vigorar com a seguinte redação:  

 

II – Dotações Orçamentárias para cobrir as despesas com serviços de saúde: 

- Projeto / Atividade: 10.301.0030.2.052 – Participação do Município no CIM 

NOROESTE. 

Elementos da Despesas Valor Fonte 

3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público 242.086,68 1201 

TOTAL – Item II  327.989,53  

TOTAL GERAL 361.515,50  

 

CLAUSULA TERCEIRA – Permanecem em vigor as demais cláusulas e 

condições não alteradas pelo presente termo aditivo. 

  

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.  

 

                                         ÁGUA DOCE DO NORTE - ES, 06 de junho de 2017. 

 

 

___________________________                     ________________________  

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO               PEDRO AMARILDO DALMONTE 
              Consorciado                                                       Consórcio                                          

     

                               

Testemunhas: 

 

1 - _______________________  2 - __________________________ 

     CPF:            CPF:  
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