
CoNsõRcio Pt ICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS 

Uma. Gáião com Pessoas, por Resultados e Justiça Social. 

CPSMI . o2-
- CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10/2020. 

(CONTRATO DE RATEIO) 

Pelo presente, dé um lado, e ,conforme a cláusula décima primeira do contrato referente 

à constituição do CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 

RUSSAS — CPSMR, oriundo Cla ratificação, por lei, do Protocolo de Intenções, o 

Município de Russas — pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNN' do 

MF sob o n° 07.535.446/0001-60, com sede na Av. Dom Uno, n° 831, Bairro: centro, 

CEP 62.900-000, Russas - Ceará, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

RAIMUNDO wuEi4. D.E ARAÚJO, RG: 301598 e CPF: 053.482.773-04, doravante 

denominado contratante, e, de outro, CONSÓRCIO PÚBLICO .DE SAÚDE DA 

MICRORREGIÃ" O'DE RUSSAS — CPSMR, inscrito no CNPJ do MF sob o n° 

11.487.835/000f-34, corri sede na travessa Boanerges, S/N — Planalto da Catumbela, no 

Município de Russas, EStado, do Ceará, neste ato representado por.-seu Presidente Sr. 

JOSÉ VANBERLEY NOGUEIRA, RG: 2007002032820 e CPF: 380.931.893-00, 

doravante denominado contratado, têm entre si justo com inteira sujeição à Lei Federal 

n°.8.666/93 à Lei Federal II°, 11.107/2005, Decreto n°.6017/20": e ao Contrato de 
.• 

Consórcio Público, o que só Segue.. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.. 

O presente CONTRATADO DE RATEIO se regerá pelo disposto : no art. 8° da Lei 

Federal nc11.107 de 06 abril de 2005, art. 13 e ss. do Decreto Federal n0 6.017, de 17 de 

janeiro de 2007, Pela Lei Ratificadora do Município de Russas (Lei t°1231, de 02 de , 
setembro de 2009), bem comoitlos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA. SEGUNDA -•:•04) OBJETO 

Constitui — se Como objeto d' ó presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das 

regras e critérios de participação do CONTRATANTE juntó ao CONTRATADO, nos 

repasses de obrigáç'ões'fifianceiras rateadas, assegurando coneorrer ç;O.m as despesas de 

"- • 
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todas as ativrdades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido 

Contrato de Programa. inclusive a transferência do contratante ao.contratado da gestão 

da Policlínica Regional de Russas, localizada no município de Russas, Unidade 

integrante da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, bem Como á manutenção das 

demais atviaades, de funcionamento da Entidade, nos termos do Estatuto do 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS - CPSMR. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte 

dotação: 10.122.1004.2.048 e no seguinte elemento de gasto: 3,3.71.70.00 

Parágrafo Primeiro 0' CONTRANTE, para o exercício financeiro de 2020, deverá 

consignar na Lei Orçanientária Anual — LOA ou como crédito adicional especial .em sua 

Legislação Orçamentária . pertinente, dotação suficiente para' suportar as despesas 

assumidas através d6presénte CONTRATO DE RATEIO. 

Parágrafo Segundo — Podá-á ser o CONTRATANTE excluído do CONSÓRCIO 

PÚBLICO DE :SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS — CPSMR, em 

conformidade -ebrn o contratado de constituição do Consórcio, 'e após prévia suspensão, 

quando não consignar, na sua legislação orçamentária, dotações suficientes para 

suportar as despesas assumidàs por meio de presente CONTRATO DE RATEIO. 
• 

Parágrafo Terceiro — Conforme a cláusula décima sexta e sua sub-eláusula segunda, 

do Protocolo de Intenções ratificado pela lei Municipal do contratante, a retirado do ente 

do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas- CPSMR dependerá de ato 

formal de seu representante. na forma previamente disciplinada por lei própria ente 

federado, a ser comunicado à Assembleia Geral, conforme determinado no Estatuto do 

Consórcio Público de Saúde de Russas — CPSMR, ciente de que por força desse 

Contrato de Rateio. à retirada ou a extinção do Consórcio Público deS4de de Russas — 

CPSMR. não prejudicará as obrigações 'a conçtiruidas, inclusive os Contratos de 
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Programas e Contratos de Rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das 

indenizações das obrigações já cumpridas pelo contrato. 

CLÁUSULA. QUARTA — DOS VALORES 

Conforme estabelecido em Assembleia Geral Ordinária, a quota do CONTRATANTE, 

definida no rateio das despesas para o exercício de 2020... será da ordem de RS 

1.362.020,29 (Unimilhão;trezentos e sessenta e dois mil, vinte reais e vinte e nove 

centavos) divididos em 12 (doze) parcelas de RS 113.501,69 (Cento e treze mil, 

quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos), devendo os valores ser 

depositados na Conta Corrente do CONTRATADO, ou seja, na Caixa Econômica 

Federal, Agência: 0755; Operação: 006; Conta Corrente n° 156-7, no primeiro dia útil 

de cada mês. 

Sub-Cláusula. Érimeira — Por força deste contrato de Rateio, conforme autorização 

contida no Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal .do Contratante, o 

mesmo autoriza b CONTRATADO a prover os créditos das: parcelas mensais 

estabelecidas no caPut desta Cláusula, mediante sua apresentação perante a Secretaria 

da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ/CE), e solicitar a retenção dps valores que faz 

jus, nos recursos do ICMS -Mensal do Município de Russas; 

Sub-Cláusula Segunda - Por força deste Contrato de Rateio, na conformidade da 

autorizacão contida no Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal do 

Contratante, o mesmd autoriza a Secretaria da Fazenda "do'- Estado do Ceará 

(SEFAZ/CE), a promover a retenção do valor correspondente de casa parcela mensal 

vincenda, nos recursos do ICMS mensal do município de Russas,.e proceder a Crédito 

em favor da Conta bancária' Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Russas — 

CPSMR; 

Sub-Cláusula Terceira — período de retenção dos valores mensais estabelecidos 

neste CONTRATO DE RATEIO em 12 (doze) parcelas tem início no mês de janeiro de 

2020 e termino rio mês de dezembro de 2020; 

. • , 
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Sub-Cláusula Quarta - As autorizações nos valores e na forma disposta nesta cláusula 

e suas sub-cláusulas, respectivamente, são de caráter irrevogável até o seu cumprimento 

total. salvo mediante apresentação de Distrato e/ou Rescisão deste Contrato. 

obrigatoriamente, com anuência. de ambos os participes; 

Sub-Cláusula Quinta - .Quaisquer alterações de valores e/ou de cronograma de 

desembolso,na forma disposta nesta cláusula e suas sub-cláusulas, respectivamente. não 

serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante "Termo Aditivo" e/ou 

outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com anuência de ambos os 

participes. 

CLÁUSULA -QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I - Entregar recursbs ao CONTRATADO somente mediante .o estabelecimento no 

presente CONTRATO DE RATEIO; 

II — Exigir, isoladamente -.ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno 

cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando 

na condição de adimpiente; 

III — Prever os. respectivos recursos orçamentários, informando e Dotação Orçamentária 

que suportará as obriga0es assumidas. 

CLÁUSULA 'SEXTA — DÁS. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

— Aplicar os .recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução 

dos objetivos definidos no. CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da 

contabilidade pública; 

II — Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 

financeiro aplicáveis. às entidades públicas; ' , 
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III _ Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRANTE com base n't; presente CONTRATO DE RAIEIO, para que sejam 

consolidadas ás contas da mesma. 

CLÁUSULA SÉTIMA-- DA VIGÊNCIA 

Para os efeitds desde CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia em 02 janeiro de 

2020 com término em 31 de dezembro de 2020, em estrita obserVânia da legislação 

orçamentária .e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o 

suportam. 

• Parágrafo Único.- O prazo 'de vigência previsto no Caput desta cláusula só poderá ser 

prorrogado, caso haja deSpesas. custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por 

ações conternpladas ein Pláno Plurianual. 

CLÁUSULA OITAVA -DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS 

Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida•de impostos para atender 

às necessidades . do CONTRATADO, admitida à retenção das 'referidas receitas para 

satisfazer o previsto na'preserite cláusula. 

CLÁUSULA NONA DO ÀCOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

CONTRANTE, na pessoa especialmente designada pela Administração para esse fim, 

doravante denominada (a) .simplesmente GESTOR (A) desde çóntrato, conforme 

determina o art.07 da Lei.n° 8.666/93. 

9.2. Para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, compete a (o) 

Gestor (a), entre outras atribúições: 

9.2.1. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou Obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e 
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anexar aos autos c,lo processo correspondente cópia dos documentos escritos que 

comprovem essas.solicitações de providências; 

9.2.2. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e a 

adequação dos procedimentosm)ara garantir a Programação Pactuada Consorciai; 

9.3. A ação dá fisealiza.ção não exonera o CONTRATADO de suas responsabilidades 

contratuais. " 

CLÁUSULA DÉCIMA : DO FORO 

Para dirimir eventuais dontroversias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro 

da Comarca de Russas, Estadj do Ceará. 

E por estarem de acordo cont as cláusulas e condições acima estabAecidas, assinam o 

presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual 'f.eor e forma, na 

presença das tèstemunhas abaixo identificadas, para que surta os=devidos efeitos legais. 

Russas. 03 de dezembro de 2019. : 

Raimund,syWeber de Araújo 
Prefeito lunicipal de Russa 

fase 
ii`irsicfente do CPSMR 

Contratante Contratado 

1 ES I .EMT_}1\THAS: 

Nome:  - 2 2i 

Nome: 

RG: 

Assinatura -7' 

Assinatura: 
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Evriz.x-r() 00 (1)01TRATO 1)E RATEIO 01III/20211 
P(M.I.FURISS.S.S 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAH IANO -cl . CONTRAI ADO. 
CONSÓRCIO PÚBILIC() DE SAÚDE DA MICRORREGAÃ(,) DE 

RUSSAS- CPSIMR: OBJETO, A definiçào das regras e critérios de parti-
cipação do ( diNTRA'l AN] E Junto ao (I)N1 R AT.V )( ). nos repasses de 
obrigações financeiras rateadas, assegurando concorrer com as (iespesas 

de todas as at t s/ idades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com 
o delimito Contrato de Programa. inclusive 3 transferacia do contratante 
ao contratado da gestão da Polieliniea Regional de Russas. localizada no 

tintim:moi sle Russas. I Mui:ide integrante da Secretaria d:1 i'SWdo 

(AO Ceará. Nau como a manutenção das demais atividades, de funcionamento 
da Entidade, nos termos do Estatuiu do CONSÓRCIO PEIBLICO III' SAI, DE. 

DA M1( SORRI-In/k() DL RI ISS,AS ('PSMR. 11/N1)A MEN ! •\ CA() 

/s ri R" da I. et Federal ti" 1 1.107-05, dc l' de a'aril de 2005. e art. 
! I e s. do I 01,,Cre1,3 I•ederiti 11'  ft, 0174117 . de 17 de outeiro de 2007. pela 1 .so, 
Rau ficadora do Município de Palhano ;Lei 380. ele 20 de setembro de 
200,11. hem como dos dentais normatis,us pertinentes á matéria: FORO: 
Rti, sas 1 I VIGISCIA: Inicia-se 001112 de janeiro de 2020, edil) lertM1)0
ein lI de de:e/obro de 2020: VALOR: 14 3 11(7040.51 ft 'colas' oitenta c ;rés 
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0. "kl Noiieira e Is:mil/10 Nunes da Sil % 
Mariti de Cattina Nem:mo-em/ 

1.1)1)14:DISADORA IR MICA 

EXTR 71O DO CONTRATO I)E RA-rEio VII1/2020 
POLLRIRUSSAS 

CONTRA 1,001TE: MUNICÍPIO DF RUSSAS - CE: CONTRAI ADO -
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO 
RUSSAS CPSMR: OBJETO: A definição das regras e critérios de parti-
• do CONTRAC ANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 
obrigações financeiras rateadas. assegurando concorrer ema as despesas 
de todas as mis idades a sexern desenvolvidas NI a entidade de acordo com 
o definido Contrato do Programa. inclusive a transferelicia do contratante 
ao contratado da gestao da Mien:uca Regional de RUsS3S, localizada no 
niunicipio de Russas. Unidade integrante da Secretaria (la Saúde do Estado do 

1.elica• bel0 emir) malluteneão das demais atividades. de funcionamento da 
Entubtdc, nos termos do Esl lulod CONSORCIO PÚBLICO DE SAUD!, Idos 

ICRORREGIÃO t RUSSAS -• CPSMR: FUNDAMENT V.C.At ) I ItC A I • 
Ari 8" Jlt ci l'ederni I I . 1 11710 5. de f,  de abril de 2no5, e Ari ovo 

Decreto Jedeial 11" 6.017'01. de 17 de janeiro de 2007: pela 1.ei Ratificadora 
do Municipio de Russas (I.ei n"123 I . de 02 cie setembro (le 20001. bem como 
do,  dentais uvilrutiauivoS pertinentes á maioria, FORO: Russas CT. V II. tINI '1.\ 
In/eia-se cm 02 de janeiro de 2020. eism término ern 31 de de/colho,  de 
Mo; V'. 71 1R: RS 1.342,020,29 11 In: milhãoo to:A:otos e sessenta e (li s 

, II ite IsSiuS e Vinte e ame cento osldis idmdoo etti 12 tdivet parcelas 
Rs, 1 1 ¡Cento c treze ind. quinhentos e um reais ii sessenta e nove 

DA ASSINATURA: 011221110: SIGNATÁRIOS divd:t 
VtintlerIes N u Cura /.• Raimundo Welacr dc Arauto. 

Marc 1 doi-Mima Neptuno/d.-no Nocanam 
14 1141)1  .11.1C1111tIA 

IS 011K 710 DO x. •cy.yrwt-ro DE R.1TE14) N("10/211120 
PX)1.1.1,81T.7 PIPO( 

( I IN IRA I \N II' : NIUNICIP10 DE: MIRAIMA - (IINTRATADtt. 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA VIICRORRECIÃO 

OBJETO: A definição das regras e critérios de 
participação (1,, (OS I'l(\I'AN'Fl Moio ao CONTR A': .1 Di 1, nos repasses 
de obrigações financeiras rateadas, a-Jseguraildo concorrer com as despesas 
sle sodas tiZt(leti 1 SCR,111 de,:e11‘, li;:jati pela entidade dk, At:indoUiOii t ,

definido 1 , 4 .01141U10 sitt Programa, melosi) e a transferdncia do( 'oninitzintr.-
ao ( 'tinir:atado da gestão da P(1LICLINIC,At REGIONAL Dl' PIPOCA 

DR. FRANCISCO !INICIAR() AI VES, localizado no munieipio de liam 
pisca. unidade iniegraine do património da Secretaria da Saúde do l'suado di 
("caia, be,n como a maitutencài/ das dentais atividades de tintcioinonento da 
citiid:i1Ic társ lermos do I Istututo slo t't )NSORCIO In 13 .1(1 1)1. SAI /1)1• 

CPSMIT. Ft INDA MEN.; AÇA( ) 
I It(tAl : .-50 8I' da lei Federal ri" I I . 107)05. de 6 de abril de 2005. cari, 17,' 
;$, do I ke/cos Federal iito,0 17:07. de 17 dc janeiro de 2(107. nal ei Municipal 
• 12.5 2000, de 08 dc junho de 2n09 !Município de Mintima). no Istatino do 
t ONSOlti 'I() PÚBLICO DE SAIU): DA MICRORR MIM() DE ITAP/-
N.W.\ (I'SMIT. e nos demais aios normatiOS COITCIalow. FORO: itapirocd 

f. 1• / 014 il - NC1. O. Inic ift(se em C12 de janeiro de 2020. com termino eni .)1 
Jle.-embro 20211; VAI (IR, RS 180.552,12 (cento e oitenta mil. sittiniternos 
e elo/menta e dois reais e dolo centavos), obrigando-se repassa-h) cot 12 
1,t,s, ei carecias inensais_ iguais e stices.,:iva$. de R$ 15.0,45.1)1 tqumiiu,e nu 1, 
quarenii., ' ,cit., reais e tim cem DA'PA DA issirs'ATuRA! 06 12 20 I 9. 
011( N./01. .sRIF/S: Mana de 1.atima Claidinti Albuquerque e Antônio In taanio 
Ltd t ide, 

Mar1;1\le Nepomuceno Nogueira ..... 

1115 '1) 


