CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
CNPJ 17.851.062/0001-00
CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2017

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM OS
MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, PINHÃO E RESERVA
DO IGUAÇU, OBJETIVANDO O RATEIO DE RECURSOS
PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CONSTANTES
DO CONTRATO
DE PROGRAMA, MEDIANTE AS
SEGUINTES CONDIÇÕES:

1) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ, Pessoa Jurídica de
Direito Público, sem fins econômicos, situada na Av. Sebastião de Camargo Ribas, 491 Bonsucesso, Guarapuava - PR - CEP 85060-340, inscrito no CNPJ 17.851.062/0001-00,
neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO, RG 6.258.062-3 SSP-PR, CPF 032.157.469-99, doravante denominado
CONSÓRCIO CRJ;
2) MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, com sede na Rua Brigadeiro Rocha, 2777, neste
ato representado por seu Prefeito o Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO,
RG 6.258.062-3 SSP-PR, CPF 032.157.469-99;
3) MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob nº 76.178.011/0001-28, com sede na Avenida Trifon Hanysz, 220, neste ato
representado por seu Prefeito o Sr. ODIR ANTONIO GOTARDO, RG 402.950.493-5 SSPRS, CPF 469.307.360-15;
4) MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU – PR, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob nº 01.612.911/0001-32, com sede na Avenida 4 de setembro, 614,
neste ato representado por seu Prefeito o Sr. SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS,
RG 5.359.703-3 AAP PR, CPF 741.126.199-87;
5) Doravante denominados CONSORCIADOS resolvem celebrar o presente CONTRATO
DE RATEIO, sob as cláusulas e condições seguintes:

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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CLÁUSULA PRIMEIRA
1. O presente CONTRATO DE RATEIO reger-se-á pelo disposto nos artigos 8º e 13º da Lei
Federal nº 11.107 de 06/04/2005, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017 de
17/01/2007.
DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA
2. Este contrato tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO CRJ entre os
CONSORCIADOS, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a assegurar o custeio
de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO CRJ em consonância
com o definido no Contrato de Programa formalizado entre as partes.
§ 1º. Consideram-se despesas do referido CONSÓRCIO CRJ, entre outras que vierem a serem
regularmente constituídas:
a) despesas de instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua Sede;
b) despesas de execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO CRJ;
c) despesas de remuneração de pessoal, nela incluídas as obrigações trabalhistas, fiscais,
patronais, e demais encargos sociais;
d) despesas relativas à prestação de serviços do CONSÓRCIO CRJ em favor do município
CONSORCIADO nos termos deste Convênio ou Contrato de Programa;
e) despesas de administração e planejamento, desde que previamente classificadas por
meio de aplicação das normas de contabilidade pública.
§ 2º. Na hipótese de os CONSORCIADOS assumirem o ônus da cessão do servidor ao
CONSÓRCIO CRJ, os pagamentos referentes à remuneração do servidor cedido serão
contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obrigações previstas neste
instrumento, ressalvada a hipótese de renúncia de tais créditos pelo CONSORCIADO.
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
CLÁUSULA TERCEIRA
3. Os CONSORCIADOS deverão consignar previsão orçamentária e financeira para o
exercício financeiro de 2017, crédito pertinente na legislação orçamentária e dotação
suficiente para suportar despesas assumidas através deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os CONSORCIADOS poderão ser excluídos do CONSÓRCIO CRJ, de
acordo com o disposto no art. 8º, § 5º, da Lei Federal nº 11.107/05 e no estatuto do
CONSÓRCIO CRJ, quando não consignarem, como crédito adicional na sua legislação
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orçamentária pertinente, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio
do presente Contrato de Rateio.
DOS VALORES
CLÁUSULA QUARTA
4. Os CONSORCIADOS ficam obrigados a repassar ao CONSÓRCIO CRJ recursos
financeiros para custear as despesas consorciais, denominada de COTA DE RATEIO, a
qual será dividida em duas partes, sendo uma Fixa e outra Variável.
§ 1º. A parte Fixa da COTA DE RATEIO corresponderá às despesas de manutenção do
CONSÓRCIO CRJ, de suas atividades administrativas, operacionais e demais atividades
voltadas ao seu funcionamento, rateada igualmente entre os CONSORCIADOS.
§ 2º. A parte variável da Cota de Rateio corresponderá às despesas realizadas pelo
CONSÓRCIO CRJ, das quais resultarem benefícios exclusivos ao CONSORCIADO.
§ 3º. No que tange à parte Fixa da Cota de Rateio, fica estabelecido que o CONSORCIADO
repassará mensalmente ao CONSÓRCIO CRJ o valor correspondente a 1/3(um terço) da
totalidade das despesas efetuadas.
§ 4º. Para fins de definição do montante correspondente à parte Fixa da Cota de Rateio
estipula-se os seguintes valores, correspondentes à terça parte a ser arcada por cada
CONSORCIADO:
VALOR MENSAL: R$ 29.650,67 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete
centavos);
VALOR ANUAL: R$ 355.808,04 (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e
quatro centavos).
§ 5º. A parte Variável da Cota de Rateio será apurada mensalmente de acordo com os serviços
ou benefícios do CONSÓRCIO CRJ que tiverem sido utilizados pelo CONSORCIADO.
CLÁUSULA QUINTA
5. O montante do valor a ser repassado mensalmente pelo CONSORCIADO, representado
pelo somatório das partes Fixa e Variável da Cota de Rateio, deverá ser depositado em
conta corrente de titularidade do CONSÓRCIO CRJ até o dia 20 do mês corrente.
PARÁGRAFO ÚNICO. O montante relativo à horas extras e seus reflexos será pago pelo
CONCORCIADO onde os serviços foram realizados, sendo que o valor apurado será repassado
pelo CONSORCIADO ao CONSÓRCIO CRJ.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA SEXTA
6. As despesas decorrentes da execução deste Contrato de Rateio correrão por conta das
dotações orçamentárias constantes no orçamento do CONSORCIADO para o exercício
financeiro correspondente.
§ 1º. A realização de despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste
instrumento, fica condicionada à aprovação em Assembléia Geral, devendo ser objeto de termo
aditivo ao presente Contrato de Rateio.
§ 2º. A celebração do presente Contrato de Rateio sem prévia e suficiente e dotação
orçamentária, ou sem a observância das formalidades legais previstas, configura Ato de
Improbidade Administrativa, conforme estabelecido no Art. 10, Inc. XV, da Lei Federal nº
8.429/92.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO
CLÁUSULA SÉTIMA
7. São obrigações do CONSORCIADOconstantes da Legislação e do Estatuto do
CONSÓRCIO CRJ:
a) repassar os recursos financeiros ao CONSÓRCIO CRJ mediante as condições
estabelecidas neste Contrato;
b) exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Programa;
c) fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento;
d) notificar, por escrito, o CONSÓRCIO CRJ sobre qualquer restrição na realização de
despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou sobre qualquer outra
restrição derivada das normas de direito financeiro, de modo a garantir o repasse da
cota parte prevista no Contrato de Rateio;
e) inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados ao CONSÓRCIO
CRJ, na eventualidade de não observância dos prazos fixados para a concretização do
repasse, de forma a assegurar o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do
débito.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO CRJ
CLÁUSULA OITAVA
8. São obrigações do CONSÓRCIO CRJ, entre outras previstas na legislação ou que vierem
a ser constituídas posteriormente:
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a) aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos
objetivos definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da Contabilidade
Pública;
b) promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os
serviços necessários para o cumprimento de suas finalidades;
c) executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro
aplicáveis às entidades públicas;
d) definir a destinação dos recursos repassados ao CONSÓRCIO CRJ, os quais poderão ser
aplicados no mercado financeiro, desde que o resultado dessa aplicação seja revertido
para a execuçãodo objeto do Contrato de Programa;
e) facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente
instrumento;
f) fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive
prestando contas na forma da Lei.
DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS CONSORCIADOS
CLÁUSULA NONA
9. A transferência de recursos financeiros pelos CONSORCIADOS ao CONSÓRCIO CRJ, nos
moldes do presente Contrato de Rateio, será escriturada/executada como despesa dos
CONSORCIADOS, na modalidade de aplicação “Transferências a Consórcios Públicos –
Rateio pela Participação em Consórcio Público”.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os pagamentos realizados pelos CONSORCIADOS ao CONSÓRCIO CRJ,
decorrentes da contratação direta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços pelo
CONSÓRCIO CRJ, nos termos do Art. 2º, §1º, Inciso III da lei nº 11.107/05, serão escriturados /
executados como despesa dos CONSORCIADOS, na modalidade de aplicação “Aplicações
Diretas”.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA
10. O prazo de vigência do presente Contrato de Rateiose inicia a partir de sua assinatura,
com efeito retroativo a 1o (primeiro) de Janeiro de 2.017 (dois mil e dezessete), e com
término em 31 (trinta e um) de Dezembro de 2.017(dois mil e dezessete).
§ 1º.O prazo de duração do presente Contrato de Rateio não poderá ultrapassar a vigência das
dotações orçamentárias que o suportam, devendo ser mantida estrita observância à legislação
orçamentária e financeira do ente CONSORCIADO. Outrossim, o valor deste Contrato não
poderá ser superior às dotações orçamentárias que o amparam.
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão
Av. Sebastião de Camargo Ribas, 491 - Bonsucesso
Guarapuava - PR - CEP 85060-340 (42)3624-3230
www.guarapuava.pr.gov.br
email: consorciovaleriojordao@gmail.com

5

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
CNPJ 17.851.062/0001-00
§ 2º. O presente instrumento pode ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo.
§ 3º. O Contrato de Rateio poderá ser rescindido automaticamente em relação ao
CONSORCIADO que deixar de integrar o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO
JORDÃO – CRJ, desde que atendidas as formalidades estabelecidas nos Art. 8º, § 5º; Art. 11; e
Art. 12, § 2º, todos da Lei Federal nº 11.107/05.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11. O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeitam
o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, no
Estatuto do CONSÓRCIO CRJ e no Art. 8º, § 5º, da Lei Federal nº 11.107/05, ressalvados
os motivos devidamente comprovados de força maior.
PARÁGRAFO ÚNICO. A parte considerada inadimplente deve ser notificada antes da aplicação
da penalidade, concedendo-lhe até 3 (três) dias úteis para apresentação de sua defesa, a qual,
não sendo aceita ou deixando se ser apresentada, culminará em penalidade.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes
da Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07, e demais instrumentos
legais aplicáveis.
§ 1º. Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação
financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o CONSORCIADO,
mediante notificação escrita, deverá informá-la ao CONSÓRCIO CRJ, apontando as medidas que
tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste
instrumento, sem prejuízo da aplicação da penalidade estabelecida na Cláusula Décima
Primeira.
§ 2º. A eventual impossibilidade de o CONSORCIADO cumprir com obrigação orçamentária e
financeira estabelecida neste instrumento demanda que o CONSÓRCIO CRJ adote as medidas
necessárias para adaptar sua execução orçamentária e financeira aos novos limites.
§ 3º. Com objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº
101/2.000, o CONSÓRCIO CRJ deve fornecer as informações financeiras necessárias para que
sejam consolidadas, nas contas do CONSORCIADO, todas as receitas e despesas realizadas, de
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forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade
dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13. As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Guarapuava/PR para dirimir
eventuais dúvidas decorrentes do presente Contrato de Rateio, afastando-se qualquer
outro.
E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de (02) duas testemunhas, para
que surta os devidos efeitos legais.

Guarapuava, 14 de março de 2017.

_______________________________________________________________________
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente CRJ
Prefeito de Guarapuava - PR
_______________________________________________________________________
ODIR ANTONIO GOTARDO
Vice-Presidente CRJ
Prefeito de Pinhão - PR
_______________________________________________________________________
SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS
Tesoureiro CRJ
Prefeito de Reserva do Iguaçu - PR

Testemunhas:
_______________________________

______________________________
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NOME: RENATO MIGUEL VIRTUOSO
CPF: 355.603.809-97

NOME: MARIO FERNANDO SCHEIDT
CPF: 718.691.669-49
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