
 

 

CONTRATO DE RATEIO   Contrato Administrativo nº 17/2022 

Município de Grão-Pará 

 

AS PARTES: 

 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 

82.558.149/0001-55, com sede administrativa na Rua Barão do Rio Branco, nº 187, Centro, Grão-

Pará (SC), neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Helio Alberton Junior, CPF 

nº. 056.885.919-78, através do FMS-PM de Grão-Pará, aqui representado pela sua gestora, a Sra. 

Adeise Bussolo Rohling, neste ato denominado de MUNICÍPIO e, de outro lado, o 

CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA 

AMUREL, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 02.715.882/0001-05, com sede 

na Rua Rio Branco, nº. 67, bairro Vila Moema, Tubarão (SC), representado por seu Presidente, o 

Prefeito de Imbituba, Sr. Rosenvaldo da Silva Junior, neste ato denominado de CONSÓRCIO, 

considerando o disposto no Protocolo de Intenções ratificado neste Município pela Lei nº. 

1539/2008, bem como na Lei Federal nº. 11.107/05, Decreto 6.017/07 e alterações posteriores, 

resolvem formalizar o presente CONTRATO DE RATEIO, nos termos a seguir dispostos. 

Considerando a celebração do Convênio nº 001/2022 entre o CIS AMUREL e o CIM AMREC, 

cujo objeto está na cooperação mútua entre os Consórcios para garantir a manutenção das 

atividades do Serviço Aeromédico (SARASUL), possibilitando o atendimento pré-hospitalar em 

ocorrências de maio gravidade e ações relacionadas com atendimento de socorro e resgate de 

pessoa em situação de risco no âmbito da Mesorregião Sul Catarinense, no qual o CIS AMUREL 

representará os Municiípios consorciados, conforme deliberação e aprovação em Assembléia 

Extraordinária no último dia 26/05/2022 e respectivo Contrato de Programa, resolvem formalizar 

o presente CONTRATO DE RATEIO, nos termos a seguir dispostos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO PRESENTE CONTRATO 

1. O presente contrato tem por objeto a definição das responsabilidades econômicas-financeiras 

por parte do consorciado, bem como, estabelecer a forma de  repasse de valores correspondentes 

à parte de responsabilidade do MUNICÍPIO, para realização das despesas decorrentes do 

Convênio nº 001/2022,firmados entre o CIS AMUREL e o CIM AMREC, no qual o Ente 

consorciado é representado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  - DA NATUREZA DAS DESPESAS 

2. As despesas cujos valores serão repassados ao CONSÓRCIO, com base neste contrato são 

referentes a: 

2.1 - Despesas com contratos e convênios: referente a valores destinados ao cumprimento de 

instrumentos contratuais, cooperação e convênios de interesse do Ente Consorciado, 

especialmente para manter Serviços Aeromédicos da Região Sul (SARASUL). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ORÇAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DESPESA 

3.1  No ente Consorciado: 

3.1.1 Os valores a serem repassados ao CONSÓRCIO para execução dos seus objetivos deste 

instrumento, estão consignados no orçamento vigente, no valor de R$ 4.327,40 (quatro mil 

trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), conforme indicado abaixo: 



 

 

3.1.1.1 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - SARASUL 

 

ÓRGÃO : 14.00   FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  - FMS 

Unid. Orçam. : 14.01   BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA  

Proj./Atividade : 2.030 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA  

 

Elem. Desp.  : 3.3.71.00 Transferência à Consórcios Públicos...R$ 4.327,40 

Total............................................................................................................R$  4.327,40  

 

3.2  No Consórcio: 

3.2.1 O orçamento do Consórcio deverá detalhar as despesas a serem executadas, observando os 

critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e modalidade de 

aplicação. 

3.2.2  As receitas de transferências recebidas pelo CONSÓRCIO em virtude do presente Contrato 

de Rateio  serão classificadas por fonte/destinação de recursos que reflitam as finalidades da 

transferência, devendo criar uma fonte específica a fim de controlar e realizar a pertinente 

prestação de contas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DOS 

CONSORCIADOS 

4.1 As transferências financeiras dos valores orçados para o cumprimento deste instrumento 

contratual, referente ao mês em que serão realizados os serviços, serão realizadas 

impreterivelmente até o último dia do mês de competência a que se refere os serviços,  por 

meio de depósitos bancários nas contas corrente nº. 47.000-7 (custeio), em favor  do 

CISAMUREL, no Banco do Brasil S.A., agência 0201-1, Tubarão (SC). 

4.2 As transferências serão realizadas mensalmente, mediante RECIBOS DE 

TRANSFERÊNCIAS, individualizados, com a respectiva classificação da despesa, 

encaminhados previamente pelo Consórcio, observando o seguinte: 

4.2.1 RECIBO DE TRANSFERÊNCIA : PELA PARTICIPAÇÃO DO RATEIO – SARASUL. 

4.2.1.1 Os valores a serem transferidos relativo a participação do rateio  para cumprir Convênio 

SARASUL poderão ser parcelados em até 05 parcelas, ou em cota única,  conforme constam no 

anexo I,independente da utilização dos serviços dos PRESTADORES. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS AO CONVENIADO 

5.1. O CONSÓRCIO, registrará os recebimentos e em fonte específica criada para esse fim e 

repassará o valor integral ao CIM AMREC, no prazo máximo de dez dias do mês posterior a 

prestação dos serviços, conforme o respectivo plano de trabalho. 

5.2. O CONSÓRCIO analisará a prestação de contas realizada pelo CIMAMREC e comunicará 

quaisquer divergências apuradas aos Entes Consorciados, berm como, as providências tomadas. 

 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSÓRCIO 

6.1 Como forma de prestação de Contas, o Consórcio deverá encaminhar mensalmente o recibo 

de quitação da Entidade Conveniada e, sempre que solicitado a Declaração de que a Entidade está 

em dia com a sua prestação de contas. 

 

CLÁSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1 O consórcio público deverá seguir as normas de Direito Financeiro aplicáveis às entidades 

públicas, estando sujeito  à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de 

Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do 

consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, 

contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada 

um dos contratos de rateio. 

7.2 A fiscalização é atribuída ao próprio Consórcio, aos órgãos de controle interno e externo dos 

entes consorciados e da sociedade civil organizada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSPARÊNCIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO 

8. O CONSÓRCIO deverá dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, 

dos documentos relativos ao orçamento, contrato de rateio, demonstrações contábeis, 

demonstrativos fiscais e relatório resumido da Execução Orçamentária, nos termos da Portaria 

72/2012 da STN. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. É de responsabilidade do MUNICÍPIO: 

I – respetiar seu orçamento e respectivas modalidades conforme Lei Municipal, promovendo as 

respectivas alterações e adequações, quando necessárias; 

II - repassar ordinariamente ao CONSÓRCIO, valores acordados neste instrumento no prazo 

previsto na cláusula quarta, deste instrumento; 

III - informar o CONSÓRCIO quaisquer situações que impossibilitem de formalizar o repasse 

dos valores, bem como as providências adotadas para regularizar tais pendências;  

IV - denunciar ao CONSÓRCIO quaisquer irregularidades de natureza financeira, no 

cumprimento do Contrato de prestação de serviços do CIM AMUREL que por ventura tenha 

ciência; 

V - incluir em sua prestação de contas os valores repassados ao CONSÓRCIO; 

VI - apresentar ao seu legislativo, quando necessário, proposta de alteração orçamentária, a tempo 

de se elaborar termo aditivo, a fim de adequar sua legislação para a continuidade dos serviços 

públicos sustentados por este contrato;  

VII - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Terceira; 

VIII – Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste Contrato. 

9.2. São obrigações do CONSÓRCIO: 

I - gerir de forma regular os valores recebidos, sendo expressamente vedada à aplicação de 

recursos de modo diverso ao disposto neste instrumento;  

II - aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública; 



 

 

III - executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

IV - apresentar em assembléia geral ordinária aos MUNICÍPIOS, relatório contábil bimestral, 

bem como relatório discriminando serviços contratados, utilizado e os respectivos valores; 

V - prestar informações pertinentes quando solicitado;  

VI – controlar, analisar, aprovar a prestação de Contas realizadas pelo CIM AMREC; 

VII – encaminhar no prazo estipulado neste contrato a planilha de prestação de contas; 

VIII – cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas do Contrato de Rateio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10.1 Este contrato terá vigência desde a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022. 

10.2 As alterações e eventual modificação de valores constantes neste contrato, não se sujeita aos 

limitadores contidos no art. 65, §2º da Lei de Licitações.  

10.3 Este contrato poderá ser alterado nos termos da Lei 11.107/2005 e demais regulamentações, 

objetivando a cumprir as obrigações do contrato de programa e garantir a manutenção do 

consórcio e a continuidade dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES 

11.1  A inadimplência do MUNICÍPIO importará na suspensão de sua participação no Consórcio, 

bem como sua exclusão, conforme disciplina constante do Protocolo de Intenções. 

11.2. No caso de inadimplência o consorciado será notificado para que regularize a sua situação 

perante o Consórcio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DESLIGAMENTO DO MUNICÍPIO 

12.1 Havendo o desligamento do MUNICÍPIO, e a consequente perda da condição de integrante 

do presente Consórcio, ocorrerá automaticamente a rescisão do presente instrumento. 

12.2 A retirada ou exclusão do MUNICÍPIO, ou a extinção do consórcio público, não prejudicará 

as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos de rateios, cuja 

extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já cumpridas pelo 

MUNICÍPIO, ficando este obrigado a repassar os valores referentes a serviços que tenham sido 

utilizados, bem como a parcela proporcional às despesas administrativas. 

12.3 O Município inadimplente será inscrito em Dívida Ativa no Consórcio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 É dispensada a realização de licitação para a celebração deste Contrato de Rateio, com 

fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº. 8.666/93. 

13.2   A legitimação da atuação do Consórcio decorre da transferência de prerrogativas para a 

gestão associado de serviço público.  

13.3 O CISAMUREL é um instrumento de execução das políticas públicas dos consorciados, 

integrando-se a Administração indireta de cada um dos entes consorciados. 

 

13.4 A relação jurídica entre consórcio e consorciado é disciplinada pela lei federal nº 11.107, de 

2005, e pelo Protocolo de Intenções.  



 

 

13.5 As alterações e eventual modificação de valores constantes neste contrato, não se sujeita aos 

limitadores contidos no art. 65, §1º e §2º da Lei de Licitações.  

13.6 E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual 

forma e teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas 

13.7  Fica eleito o foro da Comarca de Tubarão (SC) para dirimir quaisquer controvérsias oriundas 

do presente contrato. 

                                                                        GRÃO-PARÁ/SC, 27 de julho de 2022.     

                                          
 

________________________________ 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal de Grão-Pará 

__________________________________ 

ADEISE BUSSOLO ROHLING 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

 

 

___________________________________________ 

HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

 

 

 

_____________________________________ 

ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR 

Presidente do Consórcio 

Prefeito Municipal de Imbituba 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________ 

Nome: EDMAR KEMPER NANDI 

CPF: 046.636.649-38 

  

_____________________________ 

Nome: RAMON CORREA MENDES 

CPF: 055.473.999-22   
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