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CONTRATO DE RATEIO 

Contrato de Rateio que entre si celebram o rnunicIpio de BARRA 
DO TURVO e o Consórcio Intermunicipal de SaUde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul— CONSAUDE, objetivando a Transferéncia de 
Verba de Manutencao Financeira, de acordo corn o Art. 10, I, do 
Contrato de ConsOrcio Püblico do CONSAUDE. 

O Municiplo de BARRA DO TURVO, tendo sua sede na Av. 21 de Marco, 304, inscrito no CNPJ sob no 
46.634.317/0001-80, neste ato representado pelo Chefe do Executivo, JEFFERSON LUIZ MARTINS, 
doravante designado simplesmente MUNICIPIO e o Consórcio Intermunicipal de SaUde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul - CONSAUDE, associaçào pUblica, de direito püblico, de natureza autárquica, 
inscrito no CNPJ sob no 54.740.49010001-80, corn sede na Rua dos Expedicionários, 140, Centro, 
Pariquera-AçuISP, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, Sr. JOSE ANTONIO 
ANTOSCZEZEM, RG n 7.564.989-5 e do CPF n 731.734.798-15, conforme Portaria N 001/2019, 
datada de 27 de dezembro de 2019, doravante denominado simplesmente CONSAUDE, celebram o 
presente Contrato de Rateio, rnediante as clãusulas e condiçöes a seguir descritas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Constitui objeto deste Contrato de Rateio a transferéncia de recursos financeiros destinados ao 
desenvokiimento de atividades na area da saüde, conforrne o artigo 7, 8 e 9 do Estatuto do 
CONSAUDE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO: 

Transferir os recursos consignados na Cláusula Quarta do presente Contralto de Rateio, mediante 
repasse mensal, para atender o Artigo 10,1, do Contrato de Consórcio PCiblico do CONSAUDE, após 
definição por parte do Conseiho de Prefeitos; 

Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente, os serviços prestados pelo 
CONSAUDE em decorrência desse Contrato de Rateio; 

Assinalar prazo para que o CONSAUDE adote as providéncias necessárias para o exato cumprimento 
das obrigacoes decorrentes do Contrato de Rateio, sempre que verificada alguma irregularidade, corn o 
prejuizo da retenção das parcelas dos recursos financeiros ate o saneamento das irregularidades 
a prese ntadas; 

Comunicar ao CONSELHO DE PREFEITOS e ao CONSELHO FISCAL do CONSAUDE as 
irregularidades verificadas e não sanadas pelo Consórcio quanto a aplicação dos recursos financeiros 
t ran sfe rid o s; 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAcOES DO CONSACJDE: 

São obrigacoes do CONSALJDE aquelas previstas nos Artigos 7, 8 e 9 do Contrato de Cons6rcio.'1 
PCi b Ii co. 
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO DE RATEIO: 

o valor da receita anual destinada ao Contrato de Ratelo referente ao exercIcio financeiro do ano de 
2020 sera de R$ 12.534,00 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro reals), corn repasse mensal das 
parcelas no valor de R$ 1.139,40 (hum mu, cento e trinta e nove reals e quarenta centavos) no mês de 
Fevereiro de 2020, e demais parcelas mensais e iguais no valor de R$ 1.139,46 (hum mil, cento e trinta 
e nove reals e quarenta e seis centavos) no periodo de inIclo em Marco de 2020 e término em 
Dezembro de 2020. 

Parâgrafo Unico: As despesas definidas nessa cláusula serão registradas na Modalidade de Aplicação 
71, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda de n o . 860, de 12 de dezernbro de 2.005, em 
dotacao orçamentária prôpria. 

CLAUSULA QUINTA - DA LIBERAçA0 DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

o Municiplo efetuará os repasses de recursos financeiros do contrato de ratelo ao CONSAUDE, 
mensalmente, através de cobrança bancária, que emitirá o respectivo boleto para pagarnento. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA: 

o prazo de vigéncia do contrato de rateio será o exerciclo das dotaçOes orçamentárias que o suportarn, 
corn fulcro na LF 11.107/05 em seu art. 8 § 10 e art. 13 e 16 do decreto 6017/07, conforme pactuado na 
cláusula 4 do presente contrato de rateio. 

CLAUSULA SETIMA - DA VEDAçAO DE UTILIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

E vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por rneio desse contrato de rateio para 
atendimento de outras näo pactuadas na cláusula 3 do presente contrato de ratelo. 

CLAUSULA OITAVA - DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO DA EXECUçAO DO CONTRATODE 
RATEIO: 

O rnunicIpio e parte legItima para efetuar o controle e a fiscalização das obrigacöes assurnidas no 
contrato de ratelo pelo CONSAUDE, através do CONSELHO DE PREFEITOS E DO CONSELHO 
FISCAL DO CONSAUDE; 

CLAUSULA NONA - DO REGIME CONTABIL E FINANCEIRO: 

O CONSAUDE está sujeito a fiscalizaçäo contâbil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, inclusive quanto a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, 
contratos e renüncia de receitas. 

A execucão das receitas e das despesas do CONSAUDE deverá obedecer as normas de direito 
financeiro aplicáveis as entidades piblicas; 

O CONSAUDE deve fornecer as informacoes financeiras necessárias para que sejarn consolidadas, na 
conta do Municiplo todas as receitas e despesas realizadas, de forma que possam ser contabilizadas 
em conformidade ao elemento econômico e da atividade atendida; 

CLAUSULA DECIMA - DA REsTITuIçA0: 

O CONSAUDE comprornete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados através do 
contrato de rateio, atualizados pelo INPC a partir da data de seu recebimento, na seguinte hipOtese: 
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Parágrafo Unico: lnexecucão do objeto do contrato de rateio; 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PUBLICAQOES: 

A eficácia do contrato de rateio fica condicionada a publicacao do respectivo extrato na imprensa oficial 
do municipio e em caso de não possuir Imprensa Oficial, deverá publicar no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, no prazo de 20 dias a contar da data de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO: 

Fica eleito o foro da Vara Distrital de Pariquera-Açu, Comarca de Jacupiranga para dirimir quaisquer 
questães resultantes da execução do contrato de rateio. 

E por estarern de acordo corn as cláusulas e condiçöes ajustadas, firmarn o presente contrato de ratelo 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 

Pariquera-.Açu, 27 de Janeiro de 2020 

JEFF E RSO.RTINS 
Prefeito Municipal de BARRA DO TURVO 

TOS JOSÉ ANTJ CZEZEM 
Diretor Superii tendente do CONSAUDE 

TESTEMUNHAS: 

f4g.11-
qJ  —jvp 

RZ 
NOME: tBia/ic"PaIfi 
RG: 	 DirtOr Ac1kI$1istrat 

R: 32.3t536'0 
CONSAUDE 


