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CONTRATO DE PROGRAMA Nº. 018/CISAMREC/2020 
 

Contrato de Programa que entre si celebram o 
Município de Morro da Fumaça e o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC – 
CISAMREC, para a execução do convênio 
estadual conforme processo nº. SCC 5172/2020, 
para aquisição de serviços de exames e 
procedimentos. 

 
MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 
nº 83.000.323/0001-02, com sede administrativa na Rua 20 de maio nº 100, Bairro 
Centro, Morro da Fumaça, (SC), neste ato representado por seu Prefeito Sr. AGENOR 
CORAL, através do Fundo Municipal de Saúde, aqui representado pelo seu gestor(a), 
Secretário(a) Municipal de Saúde, neste ato denominado de MUNICÍPIO, resolvem 
firmar o presente e, 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC, pessoa 
jurídica de direito público, CNPJ nº. 13.791.885/0001-36, com sede na Avenida Santos 
Dumont nº. 1980 – Salas 03 e 04, Bairro São Luiz, Criciúma (SC), representado por seu 
Presidente, o Prefeito Municipal de Siderópolis, o Sr. HÉLIO ROBERTO CESA com 
anuência do Diretor Executivo o Sr. ROQUE SALVAN, neste ato denominado 
CONTRATADO, resolvem firmar o presente. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA, considerando o disposto no Estatuto Social, atendendo 
a Lei Federal nº. 11.107 de 6 de abril de 2005, Decreto Federal nº. 6017 de 17 de janeiro 
de 2007 e afim ratificado pela Lei Municipal nº. 1.432 de 08 de dezembro de 2010, nos 
termos a seguir dispostos. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 

 
1.1 O presente contrato de programa tem como objeto a execução do convênio estadual 

conforme processo nº. SCC 5172/2020, consistindo na transferência de atribuições 
e prestação de serviços de saúde, geridos de forma associada pelo município 
consorciado, para a manutenção dos serviços de saúde do município de Morro da 
Fumaça.  

 
1.2 O MUNICÍPIO transfere ao CONSÓRCIO a execução dos serviços de saúde de 

média e alta complexidade, de natureza ambulatorial ou hospitalar, contidos na 
Tabela nº. 002/CISAMREC/2018 atualizada, para a utilização dos recursos 
destinados a execução do convênio estadual conforme processo nº. SCC 5172/2020. 

 
1.3 O MUNICÍPIO poderá transferir ao CONSÓRCIO quaisquer serviços ligados a saúde, 

os quais se farão necessários para a realização dos serviços de saúde em cada ente 
federativo, mantendo a titularidade do serviço, respondendo subsidiariamente por 
sua prestação. 

 
1.4 Para o cumprimento dos objetivos propostos neste contrato, o CONSÓRCIO poderá 
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prestar os respectivos serviços através de seus próprios meios, ou ainda, licitar a 
contratação de prestadores de serviços, ressalvados os casos de dispensa e 
inexigibilidade, nos termos da lei 8.666/1993. 

 
1.5 O CONSÓRCIO poderá receber servidores cedidos pelos Municípios consorciados 

para o desempenho de tarefas administrativas, inclusive para compor eventual 
comissão de licitação. 

 
1.6 Os preços dos serviços a serem prestados pelo CONSÓRCIO, de forma eventual e 

de acordo com a necessidade do município consorciado, serão definidos por 
deliberação da Assembleia Geral, tendo como parâmetro indicativo os preços 
utilizados pelo SUS.  

 
1.7 O MUNICÍPIO realizará estudos periódicos de controle e avaliação, com objetivo de 

aferir a regularidade dos serviços postos à disposição da população, bem como 
identificar as necessidades futuras. 

 
1.8 No tocante à previsão de necessidades referida no item anterior, o MUNICÍPIO, após 

competentes estudos, definirá os serviços e quantidades que pretende fazer uso, e 
informará ao CONSÓRCIO periodicamente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Das Obrigações 
 

2.1 É de responsabilidade do CONSÓRCIO: 
 

a) Administrar recursos financeiros provenientes do pagamento dos serviços 
produzidos, pagos ao Consórcio, enquanto entidade mantenedora dos serviços 
sob gestão associada; 

b) Prestar contas aos órgãos competentes dos atos decorrentes da execução deste 
contrato; 

c) Produzir, coletar, analisar e encaminhar informações a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município, ou Secretaria equivalente, sobre os serviços prestados, por 
meio de relatórios mensais e nas formas determinadas em seu estatuto social. 

d) Fornecer informações, sempre que requerido pelos MUNICÍPIOS; 
e) Permitir acesso aos documentos e registros administrativos ao representante 

credenciado do MUNICÍPIO, sempre que necessário; 
 

2.2 É de responsabilidade do MUNICÍPIO: 
 

a) Realizar estudos necessários à identificação das necessidades, bem como 
informar o CONSÓRCIO, nos prazos estabelecidos; 

b) Prestar todas as informações que se fizerem necessárias à execução deste 
acordo; 

c) Observar fielmente os atos expedidos pelo CONSÓRCIO, em especial no que se 
refere às rotinas referentes à prestação dos serviços; 

d) Realizar fiscalização das atividades do consórcio, devendo o CONSÓRCIO 
permitir o livre acesso de seus representantes aos bens, equipamentos, 
instalações e serviços; 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

Dos Serviços Prestados 
 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato constam no orçamento aprovado para 

o período financeiro vigente, sendo que os valores correspondentes à cota de 
participação somente serão repassados mediante contrato de rateio. 

 
3.2 O MUNICÍPIO declara haver manifestação favorável a celebração deste contrato por 

parte da Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente. 
 
3.3 O MUNICÍPIO poderá a qualquer momento sugerir ao Conselho Fiscal alteração da 

sistemática de prestação de serviços, cuja proposta, após parecer deste, será objeto 
de discussão e deliberação na primeira Assembleia Geral realizada. 

 
3.4 O Presidente do CONSÓRCIO, após ouvido o Conselho Fiscal, poderá editar 

Resolução com objetivo de disciplinar as rotinas e procedimentos na requisição de 
consultas e procedimentos, cuja observância será obrigatória pelo MUNICÍPIO e 
pelo prestador. 

 
3.5 As despesas decorrentes da execução são aquelas constantes em contrato de rateio 

específico. 
 
3.6 Em caso de haver prestação de serviços por Município Consorciado se observará o 

seguinte: 
 

a) Realização de estudos de viabilidade técnica e financeira, de forma prévia; 
b) A previsão dos serviços definidos a aprovados em Assembleia Geral, deverá 

constar de aditivo ao presente contrato; 
c) Fixação da remuneração pelos serviços e das despesas operacionais devidas ao 

CONSÓRCIO, com aprovação de Assembleia Geral; 
d) Amplo controle e fiscalização por parte dos demais Municípios, podendo requerer 

informações e documentos, bem como ter acesso a arquivos, bens, 
equipamentos, desde que apresente servidor devidamente identificado; 

e) Definição em contrato de programa específico, as formas de planejamento 
conjunto, bem como as sanções em caso de descumprimento das obrigações 
assumidas; 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Da Execução dos Serviços 
 
4.1 Os serviços prestados pelo CONSÓRCIO para atender o referido Convênio, serão 

aqueles constantes na tabela 002/CISAMREC/2018 e executados pelos prestadores 
credenciados no CONSÓRCIO através do chamamento público nº. 
002/CISAMREC/2018. 

  
4.2 A execução dos serviços, serão executados pelos prestadores credenciados no 

CONSÓRCIO, autorizado mediante a apresentação da guia de requisição de 
consultas e procedimentos especializados emitida/gerada no sistema informatizado 
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Celk Saúde, para cada paciente, devidamente carimbada e assinada pelo município, 
paciente e prestador. 

  
4.3 Os serviços serão realizados somente os constantes em cada guia de requisição de 

consultas e procedimentos especializados emitida/gerada no sistema informatizado 
Celk Saúde, para cada paciente, sendo vedado aos credenciados qualquer tipo de 
cobrança e de induzir o usuário a realizar procedimentos não oferecidos pelos SUS 
ou pelo Consórcio. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

Do Prazo 
 
5.1 A execução deste contrato de gestão associada terá início no dia de sua publicação 

no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC e se encerrará no 
momento em que o MUNICÍPIO se utilizar dos recursos disponibilizados a ele, ou 
ainda, por força maior. 

 
5.2 O presente contrato vigerá até o MUNICÍPIO se utilizar dos recursos disponibilizados 

a ele, ou ainda, por força maior. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Das Transferências 

 
6.1 Os valores destinados as compras de serviços serão transferidos pelo MUNICÍPIO 

para a conta bancária do CONSÓRCIO (Banco do Brasil: 001 – Agência: 3226-3 
– Conta Corrente: 20.855-8), após a execução parcial ou total dos serviços, 
mediante apresentação dos documentos fiscais dos prestadores e documento de 
cobrança emitido pelo CONSÓRCIO previsto no §2º do art. 2º da Lei Federal 
11.107/2005. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Prestação de Contas 
 
7.1 A prestação de contas do CONSÓRCIO junto ao MUNICÍPIO para futura prestação 

de contas do MUNICÍPIO junto a Secretaria de Estado da Saúde, se dará mediante 

a apresentação da seguinte documentação: 

• Lei Municipal de ratificação do protocolo de intenções; 

• Estatuto social do consórcio; 

• Ata de posse do representante legal do consórcio; 

• Chamamento público realizado pelo consórcio; 

• Tabela de valores aprovada em assembleia pelos prefeitos; 

• Nota fiscal do prestador em nome do consórcio, porém, na descrição da nota será 
evidenciado os dados do convênio e para qual município o serviço foi prestado; 

• Cópia das guias de requisição de consultas e procedimentos especializados de 
atendimento dos pacientes; 

• Relatório de guias pagas referente a determinada nota fiscal; 
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• Extrato da conta corrente e da aplicação financeira, com a movimentação 
completa do período; 

• Balancete de prestação de contas emitido por meio do sistema SIGEF e assinado 
pelo representante legal do convenente; 

• Outros documentos que o setor técnico entender necessários para comprovação 
da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo 
de convênio. 

 

Parágrafo Único: Dentre as documentações relacionadas no item imediatamente 
anterior, o CONSÓRCIO ficará responsável pelo envio ao MUNICÍPIO das 
documentações que lhe couber, ficando o MUNICÍPIO responsável pela juntada de 
documentos que lhe incumbir para prestação de contas junto a Secretaria de Estado da 
Saúde. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Das Penalidades 

 
8.1 O presente contrato de programa será rescindido nas seguintes situações: 
 

a) Retirada ou exclusão do MUNICÍPIO; 
b) Manifestação formal do MUNICÍPIO de não mais integrar as ações a que se refere 

o contrato de programa; 
c) Superveniência de norma legal ao fato administrativo que o tome, formal ou 

materialmente inexequível. 
 
8.2 Em caso de descumprimento do disposto neste contrato, bem como nas resoluções 

referentes a operacionalização das ações, serão cabíveis as seguintes sanções, nos 
termos do Estatuto Social: 

 
a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de uso dos serviços; 
c) Exclusão do Consórcio. 

 

CLÁUSULA NONA 
Das Disposições Gerais 

 
9.1 O exercício das atribuições de planejamento, regulação e fiscalização das atividades 

do CONSÓRCIO, inclusive no que se refere aos serviços prestados, é comum a 
todos os Municípios integrantes, podendo estes delegar as comissões ou ao 
Conselho Fiscal ou, ainda, acatar propostas elaboradas por este. 

 
9.2 Este contrato de programa poderá ser alterado por decisão das partes e autorização 

do CONCEDENTE, por meio de assinatura de termo aditivo entre o MUNICÍPIO e o 
CONSÓRCIO, sendo vedado em qualquer hipótese, a modificação de seu objeto. 

 
9.3 Este contrato será automaticamente extinto no caso de o CONSÓRCIO não mais 

integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão 
associada se serviços públicos por meio de consórcio público, quando o município 
entender que o mesmo deverá ser findado pela execução do Convênio, ou por força 
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maior. No caso de o MUNICÍPIO entender por findar este instrumento antes da 
execução total do plano de trabalho (ANEXO I do referido Termo de Convênio) ou 
por força maior, o mesmo deve encaminhar solicitação expondo o motivo para sua 
extinção através de documento oficial assinado pelo representante legal do 
MUNICÍPIO.   

 
9.4 A retirada por parte do MUNICÍPIO, sua exclusão ou a extinção do CONSÓRCIO não 

prejudicarão as obrigações assumidas e já realizadas, sobretudo aquelas constantes 
deste contrato, mantendo-se os efeitos deste contrato. 

 
9.5 O contrato de programa continuará produzindo efeitos mesmo quando extinto o 

consórcio público, caso existir pendências do MUNICÍPIO para com o CONSÓRCIO. 
 
9.6 Em caso de extinção deste contrato, nos termos da lei 11.107/2005, dependerá do 

prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas pelo MUNICÍPIO. 
 
9.7 As partes definirão o momento da transferência dos encargos aqui assumidos, que 

será declarado por ato do Presidente do CONSÓRCIO. 
 
9.8 As atividades de planejamento serão atribuição exclusiva do CONSÓRCIO, através 

do seu Conselho Fiscal e Assembleia Geral, nos termos definidos em seu Estatuto 
Social. 

 
9.9 As partes elegem o foro da Comarca de Criciúma (SC) para dirimir controvérsias 

oriundas deste instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas 
vias de igual teor e forma. 
 
Criciúma (SC), 18 de agosto de 2020 
 
 
 
 

AGENOR CORAL 
Prefeito Municipal de Morro da Fumaça 

 
 
 
 
      HÉLIO ROBERTO CESA                                                    ROQUE SALVAN 
Prefeito Municipal de Siderópolis                                   Diretor Executivo do CISAMREC 
     Presidente do CISAMREC 


