
Prefeitura l\{unicipal oe Marechal Floriano
EST'ADO DO ESPTRITO SAIVTO

CONTRATO DE RATEIO NO OO1I2O2O

I _ PARTES CONTRATANTES

O MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, inscrito no GNPJ sob no 39.385.92710001-

22, com sua sede admin strativa .na Prefeitura Municipal, situada na Rua David Canal, n9.

57 - Centro, CEP 29.255-000, doravante denonlinado simplesmente CONSORCIADO,

neste ato representado celo seu Prefeito Municipal, Sr. JOÃO CARLOS LORENZONI,

brasileiro, casado, Administrador, porlador do CPF no. 682.160.687-00, e;

O CONSÓRCIO PÚBL¡CO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA. CIM PEDRA AZUL

constituído sob a forma de associação pública, pessoa jurídica de direito público, com sede

administrativa, a Av. Modolo, Nu 421, Aracë, Centro, Domingos Martins - ES, inscrito no

CNPJ no 02.760.004/0001-01, doravante clenominado simplesmente CONSÓRClO, neste

ato representado por seu Presidente, Sr. ADËMAR SCHNÉlDER, braSileiro, casado,

agricultor, portador do CPF no. BB1 .042.907-97, celebram o presente Contrato de Rateio, o

qual se regerá pela Lei Federal 11.10712005, pelo Decreto Federal 6.01712007, pela

Portaria STN/SOF no 2-/412016, pelo Contrato de Consórcio público do CIM PEDRAAZUL,

e pelas clausulas e condiçöes abaixo descritas.

II - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMË|RA - O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do

CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos terrnos do art. Bo da l-ei n.o 11.1071Q5,

e, com base na Resolução Orçarnentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por firn o

efetivo fur-lcionamento da secie administrativa do CONSÓRClO, para firrs cJe e;xecução dos

objetivos e finalidacjes clc CONSÓRCIO na área de saúcle, nos termos do Corrtrato de

Consórcio Público firmado.

Parágrafo Único. - Consi,leram-se despesas do CONSORCIO, entre otttras:
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Prefeitura Municipil oe Marechal Floriano
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

a) Custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua

sede;

b) Custos despendidos na execução dos objetivos e das finalidades do COruSÓnClO,

relativos à ârea de saúde, previstos no Contrato de Consórcio Público,

c) Custos despendidos na remuneração de empregados, rela incluída os encargos

trabalhistas;

d) Custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das

atividades do CONSÓRCIO, bem como para a execução de açÕes e projetos conforme

disposto no Contrato de Consórcio Público e Estatuto, em beneficio dos municípios

consorciados.

e) Custos despendídos com serviços de terceiros necessários à modernização tecnológica

dos procedimentos adotados; ao assessoramento técnico, jurÍdico e profissional

especializado, e ainda execução das melhores práticas de gestão aplicáveis ao

CONSÓRCI O;

f) Custos despendidos na participação de eventos (congressos, seminários e outros),

cursos, treinamentos, intercâmbios, viagens e outros que proporcionem a troca de

experiências na área de saúde e de consórcios públicos, e aprendizado necessários a

promover a constante melhoria e aprimoramento do modelo consorcial adotado.

ilt - DAS OBR|GAÇOES

CLÁUSULA SEGUNDA - As partes contratantes comprometem-se a cumprir as seguintes

obrigações:

l- Compete ao CONSÓRCIO:

a) Utilizar os valores recebidos por meio do presente instrumento para custeio do

funcionamento de sua sede administrativa e demais serviços, projetos e atividades

aprovados pela Assembleia Geral;
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b) Sonrente lançar no sisterna gerencial os valores financeiros repassados pelo

CONSORCIADO após o recebimento da Nota de Pagamento que comprove a rr-lbrica

financeira pertinente ao recurso financeiro recebido e o comprovante do deposito realizado;

c) Enviar ao CONSORCIADO os relatórios da execução orçarnentária e financeira do

COtilSÓnClO, referente aos recursos recebidos,por meio deste Contrato de Rateio, a fim

de permitir a consolidaçãr das contas pelo CONSORCIADO e a elaboração dos relatórios

fiscais de que trata os Artigos 52 e 54 da Lei Complementar 10112000,e as instruçÕes

normativas do Tribunal de Contas do Espírito Santo, no tocante a prestação de constas

mensal;

d) Prestar contas quadrimestralmente ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral, da

utilização dos valores decorrentes das transferências intragovernamentais realizadas pelo

CONSORCIADO, em razào da execução deste CONTRATO;

e) Adotar todas as providências cabíveis à execução do presente CONTRATO;

f) Adotar as medidas administrativas para o credenciamerrto e ou contratação de pessoas

jur.idicas, na forma prevista na legislação, para a prestação dos serviços de saúde

constantes da Tabela de Valores e Procedimentos de Saúde do CONSÓRCIO;

g) Disponibilizar ao CONSORCIADO a possibilidade de participação em eventos, cursos,

treinamentos, intercâmbios, viagens e outros que proporcionem a troca de experiências na

área de saúde e de consórcio públioo, e o aprendizado necessário. a prornover a oonstante

melhoria e aprimoranrento do modelo consorcial adotado;

h) Adotar as recomenCações emanadas pelo CONSOTìCIADO em curnprimento à

legislação e normas aplicáveis aos serviços a serem disponibilizados;

i) Cumprir com as deliberações de sua Assembleia Geral e Câmara Setorial de Saúde, no

tocante a execução de despesas com recursos advìndos do Contrato de Rateio firmado

com os entes consorciados;
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j) Apresentar, por meio de sistema de gestão de consórcio, relatórios ao CONSORCIADO

dos repasses recebidos, rateio das despesas com administração e manutenção da sede e

saldo financeiro existente em razão da execução deste CONTRATO;

k) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste CONTRATO,

ll - Compete ao CONSORCIADO:

a) Participar das reuniões dos órgãos colegiados do CONSÓRCIO;

b) Participar das deliberações sobre funcionamento do consórcio, bem como sobre as

açÕes, os projetos e os serviços de saúde demandados pela população do

CONSORCIADO;

c) Enviar imediatamente ao CONSÓRCIO cópia da Nota de Empenho e a respectiva Nota

de Pagamento e do comprovante de depósito perlinente ao repasse realizado, visando

permitir a escrituração da receita na fonte de recurso e rubrica correta, bem como lançar o

crédito financeiro no sistema gerencial do CONSORCIO'

d) Acompanhar a execução da prestação dos serviços administrativos executados direta e

indiretamente pelo CONSÓRClO, bem como da prestação dos serviços de saúde

credenciados e ou contratados em cumprimento as deliberações dos órgãos colegiados do

CONSÓRCI O;

e) Adotar providências cabíveis para o repasse da cota de custeio anual correspondente

ao CONSORCIADO, no tocante às despesas administrativas e serviços prestados pelo

CONSÓRClO, podendo efetuar repasses mensais ou o repasse do valor integral da cota

de rateio aprovada;

f) lnformar ao CONSÓRClO, por escrito, qualquer inccnformidade verificada no

cumprimento do objeto deste instrumento, visando possibilitar a adoção de medidas

corretivas;

g) Realizar os repasses financeiros nos prazos e valores constantes do presente

CONTRATO;
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

objeto do presente instrumento.

v - DA ooraçÃo oRçAMENTÁnra

ClÁUSUI-A QUARTA - As despesas descritas na cláusula anterior correrão à conta de

dotações orçamentárias, na fonte de recursos 1211, consignadas no orçamento da

Secretaria Municipal de Saúde do CONSORCIADO, distribuidas na forma dos incisos le ll.

I - Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com a administração da sede do

consorcro

Projeto / Atividade: 090002.1030200542.059

PÚBLIco DE SAÚDE

uaruureruçÃo DE coNsóRcro

ll - Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com sistema de qestão e informação

em saúde:

Projeto / Atividade: 090002,1 030200542.059

PÚBLIco DE SAÚDE

MANUTENçÃO DE CONSORCTO

Parágrafo Único - A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem

suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas

configurará ato de improbidade administrativa conforme disposto no art. 10, inc. XV, d
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ValorElementos de Despesa

3.1.7 1.70.0O-Rateio pela Pafticipação em Consórcio Público 15.345,93

Fonte

1211

3.3.71.70,0O-Rateio pela Participação em Consórcio Público 14.179,64 1211

4.4.7 1.70.OO-Rateio pela Participação em Consórcio Público 439,46 1 2 1 1

TOTAL - item I 29.965,03

Elementos de Despesa Valor Fonte

3.3.7 1.70.0O-Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 1211

TOTAL - itern ll 0,00
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h) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente CONTRATO;

i) Dar ampla divulgação do presente CONTRATO na

CONSORCIADO.

imprensa oficial do

IV - DO VALOR

CI-ÁUSU|-A TERCEIRA - Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas do

COruSÓnClO, o CONSORCIADO repassará o valor anual de R$ 29..965,03 (vinte e.nove

mil, novecentos e sessenta e cinco reais e três centavos), 1r. !a1,r:ela 
única ou dividido

em parcelas mensais, devendo o valor total ser efetivamente r:epassado derrtro do

exercício financeiro pertinente.

S1o - O valor estabelecido nesta cláusula, respeitado o valor da cota de rateio fixada pela

Assembleia Geral, poderá ser alterado por termo aditivo, mediante prþvqa dlsponibitidade

orçamentária do CONSORCIADO, conforme a demanda de execução de ações e projetos

e a necessidade do repasse de recursos financeiros suficientes para custeio dos mesmos,

S2o - O CONSORCIADO se obriga a repassar os valores contidos neste instrumento ao

CONSÓRC|O, por meio de transferência bancária ou depósito na conta corrente do

CONSÓRCI O, no Banco 021 - Banco do Es ad do Es irito Santo - BANESTES

Aqência no 90? - conta corrente (Þomingos Martins . ES), ou outro que

vier a ser indicado, tendo por limite para efetuar o montante do repasse o dia 25 do mês

pertinente à execução das despesas, em caso da opção do repasse em parcelas mensais.

S3o - O CONSORCIADO se obriga a repassar os valores contidos no c¡uadrcl do lnciso I da

Clausula Quarta até a data limite de 2311212020, visando que os recursos do

CONSORCIADO sejam contabilizados como receita dentro do referido exercício financeiro

pertinente à vigência deste instrurnento, e ainda, visando assegurar os recursos

necessários para o pagamento das despesas administrativas inerentes ao funciona ento

da sede do consórcio, e dos serviços contratados pelo CONSÓFìClO em cumpri

Rua Davìd Canal, no 57, Centro, Marechal Floriano - ES - CËP 29255-000
Telefax: (0x*)2-/ 32BB 1367 - (0x*)27 32BB 1111 - EmG)il: gabinete marech¿rlfloriano@

ao
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ESTADO DO ESPTRITO SANTO

Federal n 8.429192 (Lei dos Atos de lmprobidade Administrativa)

VI - DO PRAZO

CLAUSULA QUINTA --O presente instrumento térá vigência até 31 11212020

VII _ DAS PENALIDADES

Ct-ÁUSUIA SEXTA - O inadimplemento das obrigaçÕes financeiras estabelecidas neste

instrumento sujeita o CONSORCIADO inadimplente às penalidades previstas no Co¡trato

de Consórcio Público firrracjo, Estatuto do CONSÓRCIO e Art. Bo, S 5o, da Lei Federal n.o

11.107105 (Lei Geral dos Consórcios Públicos) e no Decreto Federal 6.01712007.

vilr - DA AçAO PROMOCTONAL

CLÁUSULA SÉflUn - Fica acordado que em toda e qualquer ação promocional,

relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste CON-lRATO, será

obrigatoriamente destacado a participação do CONSÓRCIO e do CONSORCIADO.

CLÁUSULA OITAVA - As partes se comprometern a não utilização do nome e ou

logomarca do CONSÓRCIO ou do CONSORCIADO em material estranho ao objeto deste

CONTRATO.

rx - DAS DTSPOSTÇOES CTRRTS

CLÁUSULA NONA - O presente instrumento surtirá efeitos jurí<jicos a partir da data de

sua assinatura, com efeitos financeiros ao exercício pertinenle a 2020.

CLAUSULA DECIMA -- O presente instrumento será rescincido automaticamente no caso

de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSORCIO, clesde que atendida

formalidades estabelecidas no Contrato de Consórcio Públicc e Estatuto do CONSO
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X - DO FORO

CuÁUSU|-R oÉClwtA PRIMEIRA - As partes elegem de comum acordo o Foro da

Comarca de Domingos Martins/ES para dirimir as dúvidas emergentes do presente

instrumento.

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

de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Marechal Floriano/Es, 09 de Março de 2020

,'lzZ'ffi*
ADEMAR SCHNEIDER

CONSORCIO

AO LOS LO NZONI

CONSO ADO

Testemunhas

1- 2-

Nome:

CPF no

Nome:

CPF no
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