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CONTRATO DE RATEIO N° 01/2021 

 

CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM OS 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DE CATANDUVA - CONSIRC PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

 

PARTES CONTRATANTES 

MUNICÍPIO DE CATANDUVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob N.º 

45.122.603/0001-02, com sua sede na Prefeitura Municipal de Catanduva, situada na Praça Conde Francisco 

Matarazzo, n° 01, Bairro Centro, CEP 15.800-031, doravante denominado CONSORCIADO, neste ato 

representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Marta Maria do Espírito Santo Lopes, brasileira, casada, portadora 

do CPF nº 050.417.128-32 e RG nº 8.797.388; e 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE CATANDUVA - 

CONSIRC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Ceará, nº 886, Bairro Centro, Catanduva/SP, CEP 

15800-003, inscrito no CNPJ sob o N.º 25.103.884/0001-30, doravante denominado CONSIRC, neste ato pelo 

seu Presidente o SR. RUBENS FRANCISCO, Prefeito Municipal de Elisiário, brasileiro, divorciado, portador do 

CPF N.º 098.231.108-75, residente e domiciliado na cidade de Elisiário/SP, tem entre si ajustado o que segue. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO PÚBLICO 

INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DE CATANDUVA - CONSIRC, entre os 

CONSORCIADOS nos termos da Lei nº. 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo decreto nº. 6.017 

de 17 de janeiro de 2007; 

 Parágrafo Único: Consideram-se despesas do CONSÓRCIO entre outras que vierem a ser constituídas: 

a) Despesas de instalações, aquisições de equipamentos e manutenção de sua sede; 

  b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos do contrato de 

Consórcio Público, orçamentos e convênios; 

  c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída todas as obrigações trabalhistas, tais como: 

Férias, 13º salário, FGTS, INSS patronal e etc.;  

  d) Despesas relativas à prestação de serviços do CONSÓRCIO em favor dos municípios consorciados 

nos termos de convênios, orçamentos e contratos. 

  Parágrafo Segundo – Integrará a receita própria do consorcio o produto da arrecadação do Imposto de 

Renda Retido na Fonte - IRRF, sobre os proventos de qualquer natureza, retidos nos pagamentos realizados. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 2.1 - Os recursos destinados ao CONSÓRCIO, no valor total de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) 

serão repassados pelos Entes Consorciados independente de prestação de contas prévias, as quais serão feitas de 

acordo com as normas exigíveis pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme segue: 

  2.1.1 - O MUNICÍPIO DE CATANDUVA aportará o valor de R$ 193.550,00 (Cento e Noventa e Três 

Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) do Orçamento Geral do Município do Orçamento Geral do Município a ser 

pago mensalmente conforme valor efetivo das despesas realizadas em cada mês.      

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

  3.1 - Os valores constantes na “Cláusula Segunda” serão pagos em até 10 (dez) dias após apresentação da 

planilha de rateio enviada mensalmente para cada Ente CONSORCIADO; 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES  

I – COMPETE À CONTRATADA:  

a) Organizar o orçamento e escrita contábil nos termos da Lei Federal nº. 4.320 de 17/03/1964 e legislação 

posterior;  

b) Encaminhar mensalmente o relatório a planilha de gastos efetuados e a discriminação dos 

atendimentos/serviços prestados individualmente a cada CONTRATANTE, de forma que possam ser 

contabilizados nas contas dos entes consorciados, consoante ao que estabelece a Lei Complementar (LRF) nº. 101 

de 04 de maio de 2000; 

c) Emitir a planilha de gastos encaminhando-o ao Ente CONTRATANTE; 

d) Aplicar os recursos objeto deste Contrato de Rateio, em despesas da Administração e das Unidades 

Administrativas do Consorcio, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de 

contabilidade pública;  

e) Zelar pelos bens patrimoniais próprios e pelos colocados à disposição do contratado. 

II – COMPETE AOS MUNICÍPIOS CONTRATANTES:  

a) Consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas 

assumidas por meio deste instrumento;  

b) Pagar o montante de seu rateio relativo ao valor mensal conforme aqui previsto, no vencimento;  

c) Pagar os valores destinados aos investimentos, na forma definida pela Assembleia de Prefeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DO EFEITO DO INADIMPLEMENTO 

  5.1 - O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o 

CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, Estatuto do CONSÓRCIO e 

Artigo 8º, § 5º da Lei Federal nº. 11.107/2005 (lei do Consórcio Público). 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DOS CONTRATANTES 

  6.1 - As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias 

do CONSORCIADO; 
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 Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente previa 

dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais configura ato de improbidade administrativa 

insculpido no Artigo 10, inciso XV, da Lei Federal nº. 8.429/92 (Lei dos atos de Improbidade Administrativa). 

CLÁUSULA SETIMA – DA VIGÊNCIA 

 7.1 - O presente instrumento vigerá até 31/12/2021, sendo, todavia, rescindido automaticamente no caso 

do CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas às formalidades estabelecidas 

nos Artigos 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º da Lei nº. 11.107/2009. 

Parágrafo Primeiro - Este contrato poderá ser alterado durante sua vigência, mediante a deliberação de maioria 

absoluta do potencial de votos do Consórcio.  

CLÁUSULA OITAVA – DEMAIS DISPOSIÇÕES 

 8.1 - O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura. 

8.2 – Caso o Município receba recursos de outros Entes da Federação destinados ao Consórcio, o 

Município repassará ao CONSIRC, integralmente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis após o recebimento 

destes, a partir da assinatura do contrato de rateio. 

CLÁUSULA NOVA – DO FORO 

 As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Catanduva Estado de São Paulo, para dirimir 

dúvidas emergentes do presente instrumento. 

 E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma na 

presença de duas testemunhas. 

Catanduva – SP., 21 de dezembro de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

CONSIRC - Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde da Região de Catanduva 

Rubens Francisco 
Presidente 

 

 

 

_____________________________________ 
MUNICÍPIO DE CATANDUVA 
Marta Maria do Espírito Santo Lopes 

Prefeita 
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ANEXO UNICO  

 

O Rateio tem como base o número de habitantes de cada municipio, o valor apresentado nas tabelas 

são referente ao custo total do Serviço. 

 

CUSTOS VARIAVEIS 

RATEIO POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO % VALOR 

Ariranha 2,93% R$ 14.650,00 

Catanduva 38,71% R$ 193.550,00 

Catiguá 2,45% R$ 12.250,00 

Elisiário 1,07% R$ 5.350,00 

Embaúba 0,83% R$ 4.150,00 

Fernando Prestes 1,90% R$ 9.500,00 

Irapuã 2,50% R$ 12.500,00 

Itajobi 5,00% R$ 25.000,00 

Marapoama 0,90% R$ 4.500,00 

Novais 1,58% R$ 7.900,00 

Novo Horizonte 12,68% R$ 63.400,00 

Palmares Paulista 3,75% R$ 18.750,00 

Paraíso 2,02% R$ 10.100,00 

Pindorama 5,16% R$ 25.800,00 

Pirangi 3,65% R$ 18.250,00 

Sales 1,87% R$ 9.350,00 

Santa Adélia 4,92% R$ 24.600,000 

Tabapuã 3,90% R$ 19.500,00 

Urupês 4,18% R$ 20.900,00 

  

 


