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CONTRATO DE RATEIO 

Contrato de Rateio que entre si celebram 0 municIpio de TAPIRAl e 
0 ConsOrcio IntermuniciDal de Saüde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul - CONSAUDE, objetivando a Transferência de Verba de 
Manutencao Financeira, de acordo corn o Art. 10 , I, do Contrato 
de Consórcio PUblico do CONSAUDE. 

o MunicIpio de TAPIRA1, tendo sua sede na Rua Augusto Moritz, 305 - Centro, inscrito no CNPJ sob no 
46.634.465/0001-03, neste ato representado pelo Chefe do Executivo, ALVINO GUILHERME 
MARZEUSKI, doravante designado simplesmente MUNICIPIO e o Consórcio Intermunicipal de 
Saüde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAUDE, associaçào püblica, de direito pibIico, de 
natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob n° 54.740.490/0001-80, corn sede na Rua dos 
Expedicionários, 140, Centro, Pariquera-Açu/SP, 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 dezernbro de 2019, doravante denorninado 
sirnplesrnente CONSAUDE, celebrarn o presente Contrato de Rateio, mediante as cláusulas e 
condicoes a seguir descritas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Constitui objeto deste Contrato de Ratelo a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento de atividades na area da saüde, conforme o artigo 7 , 8 e 9 do Contrato de Consórcio 
Püblico do CONSAUDE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAç0ES DO MUNICIPIO: 

Transferir os recursos consignados na Cláusula Quarta do presente Contrato de Rateio, rnediante 
repasse mensal, para atender o Artigo 10, I, do Contrato de Consárcio Püblico do CONSAUDE, após 
definição por parte do Conseiho de Prefeitos, 

Supervisionar, acornpanhar e avaliar, qualitativarnente e quantitativarnente, os servicos prestados pelo 
CONSAUDE ern decorrência deste Contrato de Rateio; 

Assinalar prazo para que o CONSAUDE adote as providéncias necessárias para o exato curnprimento 
das obrigaçôes decorrentes do Contrato de Rateio, sernpre que verificada algurna irregularidade, corn o 
prejuizo da retençao das parcelas dos recursos financeiros ate o sanearnento das irregularidades 
a p resentad as; 

Comuriicar ao CONSELHO DE PREFEITOS e ao CONSELHO FISCAL do CONSAUDE as 

irregularidades verificadas e näo sanadas pelo Consórcio quanto a aplicacão dos recursos financeiros 
transferidos; 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAc0ES DO CONSAUDE: 

As obrigaçào do CONSAUDE são aquelas expressas nos artigos 7, 8 e 9 do Contrato de ConsOrcio 
Püblico. 
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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 reais), corn repasse mensal das 
parcelas no valor de R$ 1.139,40 (hum mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos) no més de 
Fevereiro de 2020, e dernais parcelas mensais e iguals no valor de R$ 1.139,46 (hum mil, cento e trinta 
e nove reals e quarenta e seis centavos) no perlodo de inicio em Marco de 2020 e término em 
Dezembro de 2020. 

Parágrafo Unico: As despesas definidas nessa cláusula serão registradas na Modalidade de Aplicaçao 
71, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda de n° 860, de 12 de dezembro de 2.005, em 
dotacão orcamentária própria. 

CLAUSULA QUINTA - DA LIBERAcA0 DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

0 Municipio efetuará os repasses de recursos financeiros do contrato de rateio ao CONSAUDE, 
mensalmente, através de cobranca bancária, que emitirá o respectivo boteto para pagamento. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA: 

o prazo de vigência do contrato de rateio sera o exercicio das dotacOes orçamentárias que o suportam, 
corn fulcro na LF 11.107/05 em seu art. 8 § 1 0  e art. 13 e 16 do decreto 6017/07, conforme pactuado na 
cláusula 4 do presente contrato de rateio. 

CLAUSULA SETIMA - DA VEDACAO DE UTILIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

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

CLAUSULA OITAVA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAçAO DA EXECUCAO DO CONTRATO DE 
RAT El 0: 

O municipio é parte legitima para efetuar o controle e a fiscalizacão das obrigacoes assumidas através 
do contrato de rateio 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 fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, inclusive quanto a legalidade, legitimidade e econornicidade das despesas, atos, 
contratos e renüncia de receitas. 

A execução das receitas e das despesas do CONSAUDE deverâ obedecer as normas de direito 
financeiro aplicáveis as entidades püblicas; 

O CONSAUDE deve fornecer as informaçOes financeiras necessárias para que sejam consoild2d2s, 

conta do Municipio todas as receitas e despesas realizadas, de forma que possam ser contabilizadas 
em conformidade ao elemento econômico e da atividade atendida; 

CLAUSULA DECIMA - DA RESTITUICAO: 

O CONSALJDE compromete-se a restituir no prazo de 30(trinta) dias, os valores repassados através do 
contrato de rateio, atualizados pelo IPCA-E a partir da data de seu recebimento, na seguinte hipOt 

Parâgrafo Unico: Inexecução do objeto do contrato de rateio; 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PuBLIcAcOEs: 

A eficácia do contrato de rateio fica condicionada a publicação 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 
questöes resultantes da execucão do contrato de rateio. 

E por estarem de acordo corn as cláusulas e condiçoes ajustadas, firmam o presente contrato de rateio 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 

Pa iquera-Acu, 27 de Janeiro de 2020 

ALVNØ GUILHERME MA EU K 
P6feito Municipal de TAPIRAi 

JOSÉ ANTONIO, OSCZEZEM 
Diretor Superintendente do CONSAUDE 

TESTEMUNHAS: 

1- 
NOME: 	 46' 
RG:c.ç? 

I 	 K 

(_. 
NOME: 
RG: 	 c ja Adi inistrat,v.  

G: 32.356.5360 
;'rAUDE 


