
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

                 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1/2020 

                          PROCESSO Nº: 3/2020 

  

OBRA - SERVIÇO OU FORNECIMENTO  

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, 

CIS-AMOSC 

 

CONTRATADA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC 

VALOR TOTAL: R$ 1.153.600,00.  

DOTAÇÕES:   

2.110.3171.00 - 1002 - 29/2020   -   Transf a Consórcios, Convênios e Parcerias com Ent 

2.110.3393.00 - 1038 - 33/2020   -   Transf a Consórcios, Convênios e Parcerias com Ent 

2.110.3371.00 - 1002 - 31/2020   -   Transf a Consórcios, Convênios e Parcerias com Ent 

2.110.3393.00 - 1002 - 32/2020   -   Transf a Consórcios, Convênios e Parcerias com Ent 

2.110.4471.00 - 1002 - 34/2020   -   Transf a Consórcios, Convênios e Parcerias com Ent   

 

FUNDAMENTO DA DISPENSA  -  JUSTIFICATIVA:   
FUNDAMENTO LEGAL :  É dispensável a licitação (Lei 8.666/93) 

Artigo 24- XXVI -na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 

entidade de sua administração indireta, para prestação de serviços públicos de forma 

associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de 

cooperação" 

 

Faz-se necessária a contratação vez que o município utiliza os serviços de consultas e 

procedimentos médicos especializados, assim como outros serviços oferecidos pelo consórcio 

e ainda conta com um novo serviço, a contratação do SARA e SAER-Fron para atender o 

município. 

Art. 26.  

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 

neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante. 

"justifica-se por tratar-se de contratação de consórcio público  CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CIS-AMOSC do qual o Município faz parte, sendo 

constituído sob a forma de associação pública que rege-se pela Lei Federal 11.107/07 e 

decreto federal 6.017/07." 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 
A escolha do fornecedor justifica-se por ser Consórcio ao qual o município já vem fazendo 

parte nos anos anteriores, sendo viável a manutenção.  

 

Coronel Freitas, 19/02/2020 

  

 

                                                         ____________________________________ 

            CAROLINA ROSALEN PIVA 

      Presidente da Comissão de licitação 
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À vista de exposição do gerente de material e patrimônio, referente a  realização 

da  despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos expostos acima, e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações: 

( x )  Homologo a realização da despesa. 

(   )  Indefiro a realização da despesa. 

 

Coronel Freitas, 19 de Fevereiro de 2020 

  

 

 

                  _____________________________________________ 

IZEU JONAS TOZETTO 

        Prefeito Municipal  
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CONTRATO DE RATEIO Nº __/2020 

 

CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO 

DO CONSÓRCIO, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC E 

O MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS/ SC 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA – CIS-AMOSC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 

01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33D, Jardim Itália, Chapecó-SC, neste 

ato representado pelo seu Presidente, Senhor NEVIO ANTONIO MORTARI, brasileiro, 

casado, Prefeito do Município de Paial, Estado de Santa Catarina, portador do CPF sob o nº 

310.840.959-04, doravante denominado CIS-AMOSC, e o MUNICÍPIO DE CORONEL 

FREITAS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.824/0001-75, com sede na Av. Santa Catarina, 

1022, Centro, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IZEU JONAS TOZETTO, 

brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 435.815.950-87, doravante denominado MUNICÍPIO, 

amparados pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007 e pelo Contrato 

de Consórcio Público, celebram o presente Contrato de Rateio, conforme as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-

AMOSC para o custeio das despesas com pessoal e encargos sociais, das despesas de 

manutenção e desenvolvimento das atividades administrativas e de investimentos, nos termos 

do art. 8º da Lei nº 11.107/05, do Orçamento aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária 

realizada no dia 13/11/2019 e do Anexo Único da Resolução nº 27/2019, de 18 de novembro 

de 2019, parte integrante do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE  

2.1 O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor de R$ 34.200,00 «Contribuição_Anual» 

(TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS «Valor_Extenso_CONTR_ANUAL»), 

correspondente ao somatório dos valores extraídos das tabelas A e B do Anexo Único do presente 

Contrato de Rateio. 

2.2 O valor estabelecido no item anterior poderá ser alterado por termo aditivo, após deliberação em 

Assembleia Geral Extraordinária, caso os recursos financeiros aprovados inicialmente não sejam 

suficientes para o custeio das atividades assentadas na Cláusula Primeira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA TRANSFERÊNCIA DO REPASSE 

3.1 O valor estabelecido na cláusula anterior será transferido pelo MUNICÍPIO ao CIS-AMOSC, em 12 

(doze) parcelas iguais de R$ 2.850,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) até o dia 

30 (trinta) de cada mês, mediante débito na conta FPM. 

3.2 O desatendimento das condições estipuladas no item anterior, implicará na imediata suspensão dos 

serviços disponibilizados ao MUNICÍPIO. 

3.3 O MUNICÍPIO fica sujeito às sanções previstas no Contrato de Consórcio Público, caso não 

consigne em sua Lei Orçamentária as dotações suficientes para suportar as despesas previstas neste 

Contrato de Rateio. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
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4.1 O presente Contrato de Rateio vigorará do dia 02 de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 

2020.«Inicío_Vigência» 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas do presente Contrato de Rateio correrão por conta do Orçamento Municipal aprovado 

para o exercício de 2020, nas seguintes dotações: 

a) 3.1.71.70.01 - R$ 22.230,00 

b) 3.3.71.70.01 - R$ 6.840,00 

c) 4.4.71.70.01 - R$ 5.130,00. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC 

6.1 São obrigações do CIS-AMOSC: 

a) adotar todas as providências cabíveis à execução do presente Contrato de Rateio; 

b) acompanhar e fiscalizar qualidade técnica da prestação dos serviços continuamente; 

c) elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo consórcio no exercício de 2020; 

d) colocar a disposição do MUNICÍPIO os serviços credenciados; 

e) colocar a disposição do MUNICÍPIO o sistema informatizado para agendamento de 

consultas/exames/ procedimentos; 

f) orientar as Secretarias Municipais de Saúde em relação aos procedimentos de 

encaminhamento de usuários; 

g) encaminhar mensalmente o recibo do valor pago pelo MUNICÍPIO; 

h) enviar ao MUNICÍPIO, mediante protocolo de entrega, as guias de consultas, exames e 

procedimentos decorrentes de atendimentos de usuários do SUS para serem mantidas em 

arquivo do consorciado pelo prazo estabelecido em lei; 

i) enviar relatório analítico dos procedimentos, após o término da conferencia da produção 

mensal por via eletrônica; 

j) disponibilizar ao MUNICÍPIO a possibilidade de participação em eventos, cursos e 

treinamentos que proporcionem a troca de experiências e o aprimoramento do modelo 

consorcial adotado. 

k) cumprir com as deliberações da Assembleia Geral, no tocante a execução de despesas com 

recursos advindos do Contrato de Rateio. 

l) zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato de Rateio. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

7.1 São obrigações do MUNICÍPIO: 

a) adotar as providências cabíveis para a transferência do valor fixado na Cláusula Segunda 

do presente instrumento; 

b) realizar os repasses financeiros no prazo estabelecido na Cláusula Terceira; 

c) acompanhar os encaminhamentos de pacientes aos serviços oferecidos pelo CIS-AMOSC; 

d) auxiliar o CIS-AMOSC a ampliar o número de profissionais credenciados na região de 

abrangência; 

e) informar ao CIS-AMOSC, por escrito, qualquer inconformidade verificada na oferta dos 

serviços, visando possibilitar a adoção de medidas corretivas; 

f) definir conjuntamente com o CIS-AMOSC a necessidade de novos serviços; 

g) autorizar o débito do valor do repasse na conta do FPM; 

h) acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato de Rateio; 

i) publicar o extrato do presente Contrato de Rateio na imprensa oficial do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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8.1 Em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica o CIS-

AMOSC obrigado a fornecer as informações necessárias para serem consolidadas nas contas do 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 O inadimplemento das obrigações assumidas neste instrumento sujeita o contratante 

faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio Público. 

9.2 A celebração do presente Contrato de Rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária 

ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade 

administrativa, conforme disposto no art. 10, inc. XV, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O presente instrumento será rescindido automaticamente no caso de o MUNICÍPIO 

deixar de integrar o CIS-AMOSC, desde que atendidas às formalidades estabelecidas no 

Contrato de Consórcio Público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 

 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Coronel Freitas/SC, ___de fevereiro de 2020. 

 

 

NEVIO ANTONIO MORTARI   IZEU JONAS TOZETTO 

Prefeito de PAIAL         Prefeito de CORONEL FREITAS. 

Presidente do CIS-AMOSC    

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

ANEXO ÚNICO 

CRITÉRIO RATEIO POR FAIXA DE POPULAÇAO 

 

TABELA A 

POPULAÇÃO DE: FATOR % RATEIO 
VALOR UNITÁRIO 

MÊS 

< 1.500 1 0,75% 1.770,00 

1.501 - 3.500 2 0,85% 2.020,00 

3.501 - 6.000 3 0,95% 2.250,00 

6.001 - 8.000 4 1,00% 2.360,00 

8.001 - 10.000 5 1,10% 2.600,00 

10.001 - 15.000 6 1,20% 2.850,00 

15.001 - 20.000 7 1,30% 3.100,00 

21.001 - 30.000 8 1,40% 3.315,00 

> 30.000 9 1,50% 3.550,00 

 

TABELA B 

Município População Fator 
Contribuição 

Mês 

Contribuição 

Anual 

Abelardo Luz 17.847 7 3.100,00 37.200,00 

Águas de Chapecó 6.455 4 2.360,00 28.320,00 

Águas Frias 2.378 2 2.020,00 24.240,00 

Alto Bela Vista 1.948 2 2.020,00 24.240,00 

Arabutã 4.266 3 2.250,00 27.000,00 

Arvoredo 2.246 2 2.020,00 24.240,00 

Bom Jesus 2.961 2 2.020,00 24.240,00 

Campo Erê 8.636 5 2.600,00 31.200,00 

Caxambu do Sul 3.735 3 2.250,00 27.000,00 

Chapecó 216.654 9 3.550,00 42.600,00 

Cordilheira Alta 4.385 3 2.250,00 27.000,00 

Coronel Freitas 10.022 6 2.850,00 34.200,00 

Coronel Martins 2.544 2 2.020,00 24.240,00 

Entre Rios 3.189 2 2.020,00 24.240,00 

Faxinal dos Guedes 10.686 6 2.850,00 34.200,00 

Formosa do Sul 2.525 2 2.020,00 24.240,00 

Galvão 2.956 2 2.020,00 24.240,00 

Guatambu 4.710 3 2.250,00 27.000,00 

Ipuaçu 7.448 4 2.360,00 28.320,00 

Ipumirim 7.565 4 2.360,00 28.320,00 

Irani 10.339 6 2.850,00 34.200,00 

Irati 1.952 2 2.020,00 24.240,00 

Itá 6.209 4 2.360,00 28.320,00 

Jaborá 3.955 3 2.250,00 27.000,00 

Jardinópolis 1.595 2 2.020,00 24.240,00 

Jupiá 2.110 2 2.020,00 24.240,00 
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Lajeado Grande 1.437 1 1.770,00 21.240,00 

Marema 1.846 2 2.020,00 24.240,00 

Nova Erechim 4.945 3 2.250,00 27.000,00 

Nova Itaberaba 4.333 3 2.250,00 27.000,00 

Novo Horizonte 2.481 2 2.020,00 24.240,00 

Ouro Verde 2.227 2 2.020,00 24.240,00 

Paial 1.537 2 2.020,00 24.240,00 

Passos Maia 4.186 3 2.250,00 27.000,00 

Peritiba 2.814 2 2.020,00 24.240,00 

Pinhalzinho 19.906 7 3.100,00 37.200,00 

Planalto Alegre 2.850 2 2.020,00 24.240,00 

Ponte Serrada 11.552 6 2.850,00 34.200,00 

Presidente Castelo Branco 1.590 2 2.020,00 24.240,00 

Quilombo 9.946 5 2.600,00 31.200,00 

Santiago do Sul 1.286 1 1.770,00 21.240,00 

São Bernardino 2.386 2 2.020,00 24.240,00 

São Carlos 11.191 6 2.850,00 34.200,00 

São Domingos 9.457 5 2.600,00 31.200,00 

São Lourenço do Oeste 23.857 8 3.315,00 39.780,00 

Seara 17.506 7 3.100,00 37.200,00 

Serra Alta 3.270 2 2.020,00 24.240,00 

Sul Brasil 2.500 2 2.020,00 24.240,00 

União do Oeste 2.517 2 2.020,00 24.240,00 

Vargeão 3.575 3 2.250,00 27.000,00 

Xanxerê 50.309 9 3.550,00 42.600,00 

Xavantina 3.963 3 2.250,00 27.000,00 

Xaxim 28.424 8 3.315,00 39.780,00 

Totais 581.207 
 

125.000,00 1.500.000,00 
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CONTRATO DE RATEIO Nº ____/2020 

 

CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DE 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE RESGATE MÉDICO 

AEROMÉDICO (SARA), DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA 

CATARINA, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, 

NOS TERMOS DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 31/2019, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA – CIS-AMOSC E O MUNICÍPIO DE CORONEL 

FREITAS /SC 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA – CIS-AMOSC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 

01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33D, Jardim Itália, Chapecó-SC, neste 

ato representado pelo seu Presidente, Senhor NEVIO ANTONIO MORTARI, brasileiro, 

casado, Prefeito do Município de Paial, Estado de Santa Catarina, portador do CPF sob o nº 

310.840.959-04, doravante denominado CIS-AMOSC, e o MUNICÍPIO DE CORONEL 

FREITAS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.824/0001-75, com sede na Av. Santa Catarina, 

1022, Centro, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IZEU JONAS TOZETTO, 

brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 435.815.950-87, doravante denominado MUNICÍPIO, 

amparados pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007 e pelo Contrato 

de Consórcio Público, celebram o presente Contrato de Rateio, conforme as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato de Programa tem por objetivo a cooperação mútua entre o Município 

Contratante, Consórcio Contratado e, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, para 

manutenção das atividades e ampliação da estrutura do Serviço Aeropolicial de Fronteira 

(SAER-Fron), da Polícia Civil de Santa Catarina, com a devida estruturação e manutenção das 

atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento de Resgate Médico Aeromédico (SARA), 

realizando ainda, capacitação da tripulação, possibilitando a permanência das atividades de 

“Unidade Policial” e “Pronto Atendimento” em ocorrências de maior gravidade, e ações 

relacionadas com atendimento de Socorro e Resgate de pessoas em situação de risco nos 

Municípios abrangidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 

(CIS-AMOSC), quando necessário e possível, diante da disponibilidade e dos protocolos e 

fluxo de atendimentos, com uso das Aeronaves disponíveis do SAER/Fron, sem prejuízo ao 

atendimento prestado aos demais Municípios da Região de Fronteira neste Estado, nos termos 

do art. 8º da Lei nº 11.107/05, do Contrato de Programa nº 31/2019, do Orçamento aprovado 

pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13/11/2019 e do Anexo Único, parte 

integrante do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE  

2.1 O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor de R$ 8.400,00 «Contribuição_Anual» (oito mil 

e quatrocentos reais«Valor_Extenso_CONTR_ANUAL»), correspondente ao somatório dos valores 

extraídos da tabela do Anexo Único do presente Contrato de Rateio. 

2.2 O valor estabelecido no item anterior poderá ser alterado por termo aditivo, após deliberação em 

Assembleia Geral Extraordinária, caso os recursos financeiros aprovados inicialmente não sejam 

suficientes para o custeio das atividades assentadas na Cláusula Primeira. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA TRANSFERÊNCIA DO REPASSE 

3.1 O valor estabelecido na cláusula anterior será transferido pelo MUNICÍPIO ao CIS-AMOSC, em 12 

(doze) parcelas iguais de R$ 700,00 (setecentos reais) até o dia 15 (quinze) de cada mês. 

3.2 O desatendimento das condições estipuladas no item anterior, implicará na imediata suspensão dos 

serviços disponibilizados ao MUNICÍPIO. 

3.3 O MUNICÍPIO fica sujeito às sanções previstas no Contrato de Consórcio Público, caso não 

consigne em sua Lei Orçamentária as dotações suficientes para suportar as despesas previstas neste 

Contrato de Rateio. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 O presente Contrato de Rateio vigorará do dia 01 de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 

2020.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas do presente Contrato de Rateio correrão por conta do Orçamento Municipal aprovado 

para o exercício de 2020, nas seguintes dotações: 

a) 3.3.90.30 – R$ 3.360,00 

b) 3.3.90.39 – R$ 5.040,00 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC 

6.2 São obrigações do CIS-AMOSC: 

a) adotar todas as providências cabíveis à execução do presente Contrato de Rateio; 

b) acompanhar e fiscalizar qualidade técnica da prestação dos serviços continuamente; 

c) celebrar Convenio com o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, com Interveniência da Policia Civil do Estado de Santa Catarina para 

Manutenção e Ampliação das atividades do Serviço de Atendimento de Resgate Médico 

Aeromédico (SARA), aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE 

PROGRAMA na consecução do seu objeto, observadas as normas da contabilidade pública; 

d) executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

e) enformar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE 

com base no presente CONTRATO DE PROGRAMA. 

f) comunicar ao CONTRATANTE sempre que houver alterações nas condições firmadas no 

presente instrumento; 

g) encaminhar mensalmente o recibo do valor pago pelo MUNICÍPIO; 

h) cumprir com as deliberações da Assembleia Geral, no tocante a execução de despesas com 

recursos advindos do Contrato de Rateio. 

i) zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato de Rateio. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

7.1 São obrigações do MUNICÍPIO: 

a) adotar as providências cabíveis para a transferência do valor fixado na Cláusula Segunda 

do presente instrumento; 

b) realizar os repasses financeiros no prazo estabelecido na Cláusula Terceira; 

c) acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato de Rateio; 

i) publicar o extrato do presente Contrato de Rateio na imprensa oficial do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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8.1 Em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica o CIS-

AMOSC obrigado a fornecer as informações necessárias para serem consolidadas nas contas do 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 O inadimplemento das obrigações assumidas neste instrumento sujeita o contratante 

faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio Público e, Contrato de Programa. 

9.2 A celebração do presente Contrato de Rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária 

ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade 

administrativa, conforme disposto no art. 10, inc. XV, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O presente instrumento será rescindido automaticamente no caso de o MUNICÍPIO 

deixar de integrar o CIS-AMOSC, desde que atendidas às formalidades estabelecidas no 

Contrato de Consórcio Público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 

(duas) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

Chapecó, 22 de novembro de 2019. 

 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA (CIS-AMOSC) 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

IZEU JONAS TOZETTO  

PREFEITO MUNICIPAL 

NÉVIO ANTONIO MORTARI 

PRESIDENTE 
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ANEXO ÚNICO 

CRITÉRIO RATEIO POR FAIXA DE POPULAÇÃO 

       POPULAÇÃO 

DE: FATOR 

% 

RATEIO 

VALOR 

UNITÁRIO Proposta 

Qtdade.  

Mun Total R$ 

< 1.500 1 0,75% 432,69 450,00 2 900,00 

1.501 - 3.500 2 0,85% 490,38 500,00 22 11.000,00 

3.501 - 6.000 3 0,95% 548,08 550,00 10 5.500,00 

6.001 - 8.000 4 1,00% 576,92 600,00 4 2.400,00 

8.001 - 10.000 5 1,10% 634,62 650,00 3 1.950,00 

10.001 - 15.000 6 1,20% 692,31 700,00 5 3.500,00 

15.001 - 20.000 7 1,30% 750,00 750,00 3 2.250,00 

21.001 - 30.000 8 1,40% 807,69 820,00 2 1.640,00 

> 30.000 9 1,50% 865,38 860,00 1 860,00 

 

  

  
5.880,00 52 30.000,00 

       

 
Anual 

 

Mensal Média 

  DESPESAS 

ORÇADA 360.000,00 12 30.000,00 576,92 

  

       

     
DOTAÇÕES 

Município População Fator 
Previsão 

Mensal 

Previsão 

Anual 3.3.90.30 3.3.90.39 

Abelardo Luz 17.847 7 750,00 9.000,00 3.600,00 5.400,00 

Águas de 

Chapecó 6.455 4 600,00 7.200,00 2.880,00 4.320,00 

Águas Frias 2.378 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Alto Bela Vista 1.948 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Arabutã 4.266 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Arvoredo 2.246 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Bom Jesus 2.961 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Campo Erê 8.636 5 650,00 7.800,00 3.120,00 4.680,00 

Caxambu do Sul 3.735 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Cordilheira Alta 4.385 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Coronel Freitas 10.022 6 700,00 8.400,00 3.360,00 5.040,00 

Coronel Martins 2.544 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Entre Rios 3.189 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Faxinal dos 

Guedes 10.686 6 700,00 8.400,00 3.360,00 5.040,00 

Formosa do Sul 2.525 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Galvão 2.956 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Guatambu 4.710 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Ipuaçu 7.448 4 600,00 7.200,00 2.880,00 4.320,00 

Ipumirim 7.565 4 600,00 7.200,00 2.880,00 4.320,00 
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Irani 10.339 6 700,00 8.400,00 3.360,00 5.040,00 

Irati 1.952 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Itá 6.209 4 600,00 7.200,00 2.880,00 4.320,00 

Jaborá 3.955 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Jardinópolis 1.595 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Jupiá 2.110 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Lajeado Grande 1.437 1 450,00 5.400,00 2.160,00 3.240,00 

Marema 1.846 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Nova Erechim 4.945 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Nova Itaberaba 4.333 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Novo Horizonte 2.481 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Ouro Verde 2.227 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Paial 1.537 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Passos Maia 4.186 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Peritiba 2.814 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Pinhalzinho 19.906 7 750,00 9.000,00 3.600,00 5.400,00 

Planalto Alegre 2.850 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Ponte Serrada 11.552 6 700,00 8.400,00 3.360,00 5.040,00 

Presidente 

Castelo Branco 1.590 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Quilombo 9.946 5 650,00 7.800,00 3.120,00 4.680,00 

Santiago do Sul 1.286 1 450,00 5.400,00 2.160,00 3.240,00 

São Bernadino 2.386 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

São Carlos 11.191 6 700,00 8.400,00 3.360,00 5.040,00 

São Domingos 9.457 5 650,00 7.800,00 3.120,00 4.680,00 

São Lourenço 

do Oeste 23.857 8 820,00 9.840,00 3.936,00 5.904,00 

Seara 17.506 7 750,00 9.000,00 3.600,00 5.400,00 

Serra Alta 3.270 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Sul Brasil 2.500 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

União do Oeste 2.517 2 500,00 6.000,00 2.400,00 3.600,00 

Vargeão 3.575 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Xanxerê 50.309 9 860,00 10.320,00 4.128,00 6.192,00 

Xavantina 3.963 3 550,00 6.600,00 2.640,00 3.960,00 

Xaxim 28.424 8 820,00 9.840,00 3.936,00 5.904,00 

Totais 364.553   

             

30.000,00  

       

360.000,00  

     

144.000,00  

   

216.000,00  
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CONTRATO DE PROGRAMA N° 31/2019 

 

Contrato de Programa celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC e o Município de 

Coronel Freitas. 

 

Pelo presente instrumento de Contrato de Programa, de um lado, o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, 

consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, 

Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, neste ato representado 

por seu Presidente, Senhor NÉVIO ANTONIO MORTARI, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF sob o nº 310.840.959-04, residente e domiciliado na cidade de Paial, Estado de Santa 

Catarina, a seguir denominado de CONTRATADO, e, de outro, o MUNICÍPIO DE 

CORONEL FREITAS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.824/0001-75, com sede na Av. 

Santa Catarina, 1022, Centro, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IZEU JONAS 

TOZETTO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 435.815.950-87, doravante denominado 

CONTRATANTE, pactuam, entre si, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, 

no Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 

Catarina – CIS-AMOSC, o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA 

1.1 O presente Contrato de Programa tem por objetivo a cooperação mútua entre o Município 

Contratante, Consórcio Contratado e, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, para 

manutenção das atividades e ampliação da estrutura do Serviço Aeropolicial de Fronteira 

(SAER-Fron), da Polícia Civil de Santa Catarina, com a devida estruturação e manutenção das 

atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento de Resgate Médico Aeromédico (SARA), 

realizando ainda, capacitação da tripulação, possibilitando a permanência das atividades de 

“Unidade Policial” e “Pronto Atendimento” em ocorrências de maior gravidade, e ações 

relacionadas com atendimento de Socorro e Resgate de pessoas em situação de risco nos 

Municípios abrangidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 

(CIS-AMOSC), quando necessário e possível, diante da disponibilidade e dos protocolos e 

fluxo de atendimentos, com uso das Aeronaves disponíveis do SAER/Fron, sem prejuízo ao 

atendimento prestado aos demais Municípios da Região de Fronteira neste Estado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE 

2.1 Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas de manutenção do Objeto do 

Contrato de Programa, o CONSORCIADO repassará mensalmente ao CONSÓRCIO 

contribuições no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), de até o décimo quinto dia de cada 

mês, pelo período de 12 (doze) meses, com início em janeiro do ano de 2020, gerando um 

total anual de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), conforme aprovação em 

Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13/11/2019. 

2.2 O valor da quota de contribuição estabelecida nesta cláusula, poderá ser alterado por 

decisão fundamentada em Assembleia Geral dos Prefeitos dos Municípios consorciados para 

fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento. 

2.3 Os serviços ou programas constantes deste Contrato de Programa serão postos à 

disposição do CONSORCIADO mediante comprovação de prévio empenho da despesa nos 

termos da legislação e, quando necessário e possível, diante da disponibilidade de fluxo de 
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atendimentos, com uso das Aeronaves disponíveis do SAER/Fron, sem prejuízo ao 

atendimento prestado aos demais Municípios da Região de Fronteira neste Estado. 

2.4 O CONSORCIADO fica obrigado a repassar ao CONSÓRCIO, recursos financeiros fixos 

estabelecidos em Assembleia Geral da entidade. 

2.5 O valor do repasse será depositado em conta corrente do CONTRATADO, aberta 

exclusivamente para a movimentação e controle dos recursos financeiros destinados a 

consecução do objeto do presente Contrato de Programa. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1 Obriga-se o CONTRATADO: 

a) abrir uma conta corrente para movimentação dos recursos financeiros destinados 

movimentação e controle dos recursos financeiros destinados a consecução do objeto do 

presente Contrato de Programa; 

bCelebrar Convenio com o Estado de Santa Catarina, por meio da Policia Civil do Estado de 

Santa Catarina para Manutenção e Ampliação das atividades do Serviço de Atendimento de 

Resgate Médico Aeromédico (SARA), aplicando os recursos oriundos do presente 

CONTRATO DE PROGRAMA na consecução do seu objeto, observadas as normas da 

contabilidade pública; 

c) Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

d) Informar as despesas realizadas em face dos recursos repassados pela CONTRATANTE 

com base no presente CONTRATO DE PROGRAMA. 

 

e) comunicar ao CONTRATANTE sempre que houver alterações nas condições firmadas no 

presente instrumento; 

f) fiscalizar a execução do Contrato de Programa. 

 

3.2 Obriga-se o CONTRATANTE: 

a) repassar recursos financeiros ao CONSÓRCIO conforme os valores estabelecidos no 

presente CONTRATO DE PROGRAMA; 

b) cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de 

Programa, conforme previsto na Cláusula Segunda. 

 

3.3 Obriga-se a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com Interveniência da Policia 

Civil do Estado de Santa Catarina: 

a) à Secretaria de Estado da Segurança Pública, com Interveniência da Policia Civil do Estado 

de Santa Catarina, caberá a manutenção permanente das atividades do Serviço de 

Atendimento de Resgate Médico Aeromédico (SARA), cujo pronto atendimento pendurará no 

período diurno de todos os dias do ano, salvo circunstancias de força maior, nas Ocorrências 

Policiais em catástrofes que porventura ocorrerem na Micro Região abrangida pelo CIS-

AMOSC, quando necessário e possível o emprego das aeronaves do SAER/Fron, sem 

prejuízo ao atendimento prestado aos demais municípios da Região de Fronteira do Estado de 

Santa Catarina. 

b) realizar a prestação de contas de forma anual, quanto a aplicação dos valores repassados 

para manutenção dos serviços descritos na Cláusula Primeira do Contrato de Programa. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO FINANCEIRA DOS RECUROS 

4.1 A gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como as respectivas 

prestações de contas, que inclui a elaboração e apresentação dos Balanços Contábeis e 
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Financeiros é de responsabilidade da Diretoria Executiva, acompanhada e fiscalizada pelo 

Conselho Fiscal, conforme estabelecido no Contrato de Consórcio Público do CIS-AMOSC.  

4.2 O CONSORCIADO, isolado ou em conjunto, bem como o CONSÓRCIO, são partes 

legítimas para exigir o cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato e em 

conformidade com o Contrato de Consórcio Público. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DOPRESENTE CONTRATO DE 

PROGRAMA 

5.1 O presente Contrato de Programa surtirá efeitos jurídicos e, vigorará a partir de 01 de 

janeiro de 2020, vigorando pelo prazo de 12 (doze) meses, encerrando-se em 31 de dezembro 

de 2020, podendo ser prorrogado mediante Aprovação em Assembleia Geral. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA INADIMPLÊNCIA 

6.1 O CONTRATANTE inadimplente com o CONTRATADO será notificado formalmente 

para regularizar a pendência em até 30 (trinta) dias, sob pena de ser excluído do Contrato de 

Programa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato de Programa obriga a 

parte que deu causa a pagar, a outra, o equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) 

incidente sobre a parcela ou sobre o total da obrigação descumprida, sem prejuízo das demais 

medidas legais cabíveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 O presente Contrato de Programa poderá ser rescindido por: 

a) descumprimento de qualquer das obrigações respeitantes à execução do objeto; 

b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne inexequível; 

c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da 

parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 dias, respeitando as metas em 

curso constante no Contrato de Programa. 

 

8.2 A eventual retirada do CONSÓRCIO de qualquer de um dos demais CONSORCIADOS 

não implicará a extinção do presente instrumento, ficando assegurada ao CONSÓRCIO, na 

superveniência de tal hipótese, o direito de aditar, a qualquer tempo, o presente instrumento 

para restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 A fiscalização do presente Contrato de Programa é de responsabilidade dos Controladores 

Internos das partes contratantes, com a incumbência de exercerem o amplo controle e 

irrestrita fiscalização sobre a execução contratual. 

9.2 Compete aos Fiscais do Contrato de Programa, dentre outras atribuições: 

a) solicitar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO as providências necessárias ao bom 

andamento deste Contrato de Programa, anexando aos autos do processo correspondente os 

documentos escritos que comprovem as solicitações de providências; 

b) elaborar relatório das ocorrências detectadas ao longo da vigência do Contrato de 

Programa, notificando e advertindo a parte interessada de tudo o que for constatado; 

c) encaminhar relatório circunstanciado ao CONTRATANTE e CONTRATADO para que 

tomem as medidas legais cabíveis, sob pena de comunicação dos fatos aos órgãos de controle 

externo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A comunicação entre as partes integrantes deste Contrato de Programa deverá ser sempre 

por escrito. 

10.2 As partes contratantes se obrigam a cumprir fielmente as condições pactuadas no 

presente Contrato de Programa. 

10.3 O Presidente e o Diretor do CONTRATADO não respondem, pessoalmente, pelo 

descumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato de Programa, salvo se 

praticarem atos em desconformidade com a lei e com as disposições do presente instrumento. 

10.4 Os casos omissos serão resolvidos à luz do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – 

CIS-AMOSC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1 Para dirimir e julgar as questões decorrentes da execução deste Contrato de Programa, 

fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina. 

Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente Contrato de Programa, 

em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Coronel Freitas/SC, ____ de fevereiro de 2020. 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA (CIS-AMOSC) 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

IZEU JONAS TOZETTO  

PREFEITO MUNICIPAL 

NÉVIO ANTONIO MORTARI 

PRESIDENTE 
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CONTRATO DE RATEIO Nº 65/2019 

 

CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, RELATIVAMENTE AO 

EXERCÍCIO DE 2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 

SANTA CATARINA – CIS-AMOSC E O MUNICÍPIO DE 

CORONEL FREITAS/SC 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA – CIS-AMOSC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 

01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33D, Jardim Itália, Chapecó-SC, neste 

ato representado pelo seu Presidente, Senhor NEVIO ANTONIO MORTARI, brasileiro, 

casado, Prefeito do Município de Paial, Estado de Santa Catarina, portador do CPF sob o nº 

310.840.959-04, doravante denominado CIS-AMOSC, e o MUNICÍPIO DE CORONEL 

FREITAS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.824/0001-75, com sede na Av. Santa Catarina, 

1022, Centro, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IZEU JONAS TOZETTO, 

brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 435.815.950-87, doravante denominado MUNICÍPIO, 

amparados pela Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007 e pelo Contrato 

de Consórcio Público, celebram o presente Contrato de Rateio, conforme as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a transferência de recursos financeiros ao CIS-

AMOSC para o adimplemento dos serviços especializados em saúde, de média e alta 

complexidade ambulatorial, a serem prestados aos munícipes do MUNICÍPIO acima 

qualificado, em conformidade com as diretrizes do SUS e nos termos do art. 8º da Lei nº 

11.107/05. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE 

2.1 O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor de R$ 1.100.000,00 (UM MILHAO E CEM 

MIL REAIS), definidos na Lei Orçamentária Anual. 

2.2 O valor estabelecido no item anterior é estimado para o exercício de 2020, podendo ser alterado por 

termo aditivo, mediante prévia disponibilidade orçamentária do MUNICÍPIO, caso os recursos 

financeiros estimados inicialmente não sejam suficientes para o atendimento dos serviços assentadas na 

Cláusula Primeira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA TRANSFERÊNCIA DO REPASSE 

3.1 O MUNICÍPIO repassará ao CIS-AMOSC, até o dia 30 (trinta) de cada mês, mediante débito na 

conta FPM, o valor correspondente aos serviços de saúde efetivamente utilizados no mês de referência 

(consultas/exames/procedimentos/OPM’s). 

3.2 O desatendimento das condições estipuladas no item anterior, implicará na imediata suspensão dos 

serviços disponibilizados ao MUNICÍPIO e do bloqueio de acesso ao sistema de agendamentos dos 

serviços credenciados pelo CIS-AMOSC. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 O presente Contrato de Rateio vigorará do dia 02 de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 

2020. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas do presente Contrato de Rateio correrão por conta do Orçamento Municipal aprovado 

para o exercício de 2020, nas dotações: 

 3.3.93.39.50 – R$ 1.078.000,00 – Serviços Médicos Pessoa Jurídica. 

3.3.93.30.43 – R$ 22.000,00 -  Materiais para reabilitação. 

5.2 O valor das despesas decorrentes do presente contrato serão pagos com recursos do SUS, 

até o limite da tabela SIGTAP, e com recursos próprios o valor que exceder a tabela, nos 

termos consignados na lei orçamentária do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Os serviços referenciados na Cláusula Primeira serão contratados pelo CIS-AMOSC, via Sistema de 

Credenciamento, e disponibilizados no site www.cisamosc.sc.gov.br. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

7.1 A fiscalização dos serviços prestados pelos profissionais e empresas credenciados serão realizados 

pelo MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e pelo CIS-AMOSC, por seu 

Médico Auditor. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC 

8.1 São obrigações do CIS-AMOSC: 

a) adotar todas as providências cabíveis à execução do presente Contrato de Rateio; 

b) acompanhar e fiscalizar qualidade técnica da prestação dos serviços continuamente; 

c) elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo consórcio no exercício de 2020; 

d) colocar a disposição do MUNICÍPIO os serviços credenciados; 

e) colocar a disposição do MUNICÍPIO o sistema informatizado para agendamento de 

consultas/exames/ procedimentos; 

f) orientar as Secretarias Municipais de Saúde em relação aos procedimentos de 

encaminhamento de usuários; 

g) encaminhar mensalmente o recibo do valor pago pelo MUNICÍPIO; 

h) enviar ao MUNICÍPIO, mediante protocolo de entrega, as guias de consultas, exames e 

procedimentos decorrentes de atendimentos de usuários do SUS para serem mantidas em 

arquivo do consorciado pelo prazo estabelecido em lei; 

i) enviar relatório analítico dos procedimentos, após o término da conferencia da produção 

mensal por via eletrônica; 

j) disponibilizar ao MUNICÍPIO a possibilidade de participação em eventos, cursos e 

treinamentos que proporcionem a troca de experiências e o aprimoramento do modelo 

consorcial adotado. 

k) cumprir com as deliberações da Assembleia Geral, no tocante a execução de despesas com 

recursos advindos do Contrato de Rateio. 

l) zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste Contrato de Rateio. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

9.1 São obrigações do MUNICÍPIO: 

a) adotar as providências cabíveis para a transferência do valor fixado na Cláusula Segunda 

do presente instrumento; 

b) realizar os repasses financeiros no prazo estabelecido na Cláusula Terceira; 

c) acompanhar os encaminhamentos de pacientes aos serviços oferecidos pelo CIS-AMOSC; 

d) auxiliar o CIS-AMOSC a ampliar o número de profissionais credenciados na região de 

abrangência; 

http://www.cisamosc.sc.gov.br/
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e) informar ao CIS-AMOSC, por escrito, qualquer inconformidade verificada na oferta dos 

serviços, visando possibilitar a adoção de medidas corretivas; 

f) definir conjuntamente com o CIS-AMOSC a necessidade de novos serviços; 

g) autorizar o débito do valor do repasse na conta do FPM; 

h) acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato de Rateio; 

i) acompanhar a execução orçamentária consignada neste Contrato de Rateio; 

j) avisar os prestadores de serviços, em tempo hábil, o não comparecimento dos pacientes ao 

atendimento previamente agendado, sob pena de ser obrigado a efetuar o pagamento do 

procedimento, eventualmente exigido pelo credenciado; 

k) preencher corretamente o cadastro dos pacientes e as guias de autorizações de serviços; 

l) manter atualizados os números de telefones, os e-mails e o nome do Secretário Municipal 

de Saúde. 

m) publicar o extrato do presente Contrato de Rateio na imprensa oficial do MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1 Em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica o CIS-

AMOSC obrigado a fornecer as informações necessárias para serem consolidadas nas contas do 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 O inadimplemento das obrigações assumidas neste instrumento sujeita o contratante 

faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio Público. 

11.2 A celebração do presente Contrato de Rateio sem suficiente e prévia dotação 

orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade 

administrativa, conforme disposto no art. 10, inc. XV, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 O presente instrumento será rescindido automaticamente no caso de o MUNICÍPIO 

deixar de integrar o CIS-AMOSC, desde que atendidas às formalidades estabelecidas no 

Contrato de Consórcio Público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 

 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias 

de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Coronel Freitas/SC, ___ de fevereiro de 2020. 

 

 

NEVIO ANTONIO MORTARI   IZEU JONAS TOZETTO 

Prefeito de PAIAL                   Prefeito de CORONEL FREITAS 

Presidente do CIS-AMOSC    
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CONTRATO DE PROGRAMA N° ___/2020 

 

Contrato de Programa celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC e o Município de 

CORONEL FREITAS/SC. 

 

Pelo presente instrumento de Contrato de Programa, de um lado, o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, 

consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, 

Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, neste ato representado 

por seu Presidente, Senhor NÉVIO ANTONIO MORTARI, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF sob o nº 310.840.959-04, residente e domiciliado na cidade de Paial, Estado de Santa 

Catarina, a seguir denominado de CONTRATADO, e, de outro, o MUNICÍPIO DE 

CORONEL FREITAS, inscrito no CNPJ sob o nº 83.021.824/0001-75, com sede na Av. 

Santa Catarina, 1022, Centro, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor IZEU 

JONAS TOZETTO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 435.815.950-87, doravante 

denominado CONTRATANTE, pactuam, entre si, com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro 

de 2007, no Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste 

de Santa Catarina – CIS-AMOSC, o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA 

1.1 O presente Contrato de Programa tem por objetivo a execução administrativa e financeira 

das ações que integram a Educação Permanente em Saúde (EPS), priorizadas no Plano de 

Ações Regional para a Educação Permanente em Saúde (PAREPS da Região Oeste de Santa 

Catarina), com o apoio operacional da Câmara Técnica da Comissão de Integração Ensino 

Serviço (CIES OESTE) e com a gestão pedagógica dos projetos de capacitação propostos 

pelas Universidades/Estabelecimentos de Ensino com sedes na Região Oeste de Santa 

Catarina. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE 

2.1 O CONTRATANTE repassará ao CONTRATADO o valor de R$ 11.000,00 (ONZE MIL 

REIAS), em parcela única, no prazo de até 10 (dez) dias, contado da assinatura do presente 

instrumento. 

2.2 O valor do repasse será depositado em conta corrente do CONTRATADO, aberta 

exclusivamente para a movimentação e controle dos recursos financeiros destinados a 

consecução do objeto do presente Contrato de Programa. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 O CONTRATADO será responsável pela execução administrativa, financeira e pela 

supervisão operacional das capacitações que serão realizadas por intermédio do presente 

Contrato de Programa, compreendendo: 

a) as ações de orçamentação, aquisição e contração de bens e serviços, tais como: apostilas, 

pastas, canetas, blocos, crachás, pinceis, papel A4, confecção de banners em lona (1.20X80) 

com 02 (duas) logomarcas, locação de equipamentos audiovisual, passagens 

aéreas/diárias/honorários aos palestrantes, monitores e facilitadores, aquisição de livros e/ou 

assinatura de revistas, inscrição em eventos científicos para divulgação das atividades 

realizadas e incentivo a publicização de experiências de EPS na Região Oeste e coffee-break; 
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b) o empenhamento, liquidação e pagamento das despesas necessárias ao desenvolvimento do 

objeto; 

c) os registros contábeis, a prestação de contas ao CONTRATANTE e a publicidade dos atos 

no portal de transparência; 

d) o contato com os integrantes da Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES) e com os 

Secretários Municipais de Saúde sobre as inscrições, a logística de transporte e sobre o local 

do evento e das refeições; 

e) a análise e supervisão dos projetos de capacitação propostos pelas Universidades. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ENTIDADES PARCEIRAS 

4.1 Colaboram com as partes acima qualificadas no projeto de execução das ações de 

Educação Permanente em Saúde (EPS), a Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES), a 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), A Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), a Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), a 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), a Universidade Central de Educação 

Faem Faculdades (UCEFF) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC CAMPUS 

CHAPECÓ). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 Obriga-se o CONTRATADO: 

a) abrir uma conta corrente para movimentação dos recursos financeiros destinados às ações 

da Educação Permanente em Saúde (EPS); 

b) contratar um estagiário para auxiliar na operacionalização da execução do objeto; 

c) observar as responsabilidades previstas na Cláusula Terceira do presente instrumento; 

d) analisar e responder os questionamentos suscitados pelo CONTRATANTE e pelas 

entidades parceiras; 

e) comunicar ao CONTRATANTE sempre que houver alterações nas condições firmadas no 

presente instrumento; 

f) informar ao CONTRATANTE, por meio de comunicação formal (ofício/e-mail/relatório), o 

custo de cada ação de EPS proposta; 

g) fiscalizar a execução do Contrato de Programa. 

 

5.2 Obriga-se o CONTRATANTE: 

a) avaliar as propostas de projetos de EPS apresentados nas reuniões da CIR Oeste; 

b) indicar e liberar, mediante carta de liberação, os profissionais do município para participar 

das atividades de EPS em conformidade com a área de atuação; 

c) garantir o transporte dos profissionais até o local de realização das atividades de EPS; 

d) garantir a alimentação dos profissionais nos dias das atividades; 

e) repassar para o CONTRATADO os recursos destinados à execução das ações de EPS, 

proporcionalmente ao número de profissionais inscritos; 

f) garantir que os profissionais possam replicar as atividades em seu espaço de trabalho; 

g) realizar a avaliação dos profissionais liberados para participação das atividades de EPS 

conforme demanda da Câmara Técnica da CIES; 

h) realizar avaliação das ações de EPS realizadas anualmente, conforme demanda da Câmara 

Técnica da CIES. 

 

5.3 Obriga-se a Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES): 

a) elaborar propostas e projetos de EPS (Gestão Administrativa e Pedagógica), apresentando-

os em reunião ordinária da CIR para análise, discussão e aprovação; 
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b) submeter ao CONTRATADO os projetos aprovados pela CIR com, no mínimo, 60 

(sessenta) dias de antecedência do início das atividades; 

c) indicar profissionais de referência para o desenvolvimento das atividades; 

d) identificar local e infraestrutura para o desenvolvimento das atividades; 

e) divulgar as ações propostas para a região, assim como as ações realizadas na região; 

f) dar suporte aos palestrantes/monitores/facilitadores; 

g) distribuir as vagas disponíveis para cada atividade/município; 

h) coordenar as inscrições para cada atividade/município; 

i) providenciar as listas de presença; 

j) definir os materiais a serem utilizados em conformidade com o projeto; 

k) organizar os materiais para as atividades; 

l) enviar os certificados/declarações de participação; 

m) acompanhar e dar suporte as atividades desenvolvidas pelo CONTRATADO; 

n) alimentar o Observatório de Educação Permanente em Saúde de SC com todas as ações 

desenvolvidas na região; 

o) providenciar formulário de avaliação das atividades, compilar e divulgar os resultados; 

p) acompanhar o desenvolvimento das atividades/aulas; 

q) apresentar relatório detalhado das atividades desenvolvidas, por ação de EPS, ao 

CONTRATADO, em até 15 (quinze) dias, contados da realização da capacitação. 

 

5.4 Obrigam-se os Estabelecimentos de Ensino (Universidades e Instituto Federal de Santa 

Catarina): 

a) submeter os projetos à CIES para o desenvolvimento das ações propostas no PAREPS, 

b) liberar os professores/profissionais do quadro da instituição, gratuitamente, para 

ministrarem os conteúdos programados pela CIES e aprovados pela CIR; 

c) realizar a gestão pedagógica dos projetos propostos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PÚBLICO ALVO DAS AÇÕES EPS 

6.1 São potencialmente participantes das ações de EPS os profissionais da equipe 

multiprofissional e multidisciplinar dos municípios, definidos pelo Secretário Municipal de 

Saúde, respeitando o quadrilátero da educação permanente em saúde, assim compreendidos: 

a) profissionais de Saúde: cirurgião-dentista, assistente social; profissional de educação física; 

farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; profissional com formação em arte e educação 

(arte educador); nutricionista; psicólogo; médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional; médico 

ginecologista/obstetra; médico homeopata; médico pediatra; médico veterinário; médico 

psiquiatra; médico geriatra; médico internista (clínica médica); médico do trabalho; médico 

acupunturista; profissional de saúde sanitarista; auxiliar de enfermagem, técnico de 

enfermagem, auxiliar de laboratório, agente comunitário de saúde, agente de endemias, 

técnico de vigilância sanitária, técnico de vigilância em saúde, auxiliar de saúde bucal, técnico 

de saúde bucal; 

b) profissionais de outras áreas: pedagogo e demais docentes, técnico administrativo, 

telefonista, recepcionista, motorista, gestores e administradores e representantes do controle 

social. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CURSOS E CARGA HORÁRIA DAS AÇÕES EPS 

7.1 Os cursos serão realizados em conformidade com o PAREPS da Região Oeste/SC, 

apresentando estreita relação com os temas abaixo relacionados: 

a) estratégias para realização e organização de trabalhos em grupo; 

b) práticas integrativas e complementares relacionadas às doenças crônicas não 

transmissíveis; 
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c) inclusão social dos portadores de deficiências; 

d) diagnóstico precoce das deficiências através das análises comportamentais; 

e) na área de saúde mental - instrumentalização de equipe multiprofissional para diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento dos usuários com transtornos mentais incluindo os 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas; 

f) na área de urgência e emergência - instrumentalização de equipe multiprofissional da 

Atenção Básica e dos Hospitais de pequeno porte para o manejo de usuários com alterações 

cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, politraumas, distúrbios psiquiátricos, acidentes 

com animais peçonhentos, entre outros; 

g) elaboração, implantação, capacitação e implementação de protocolos assistenciais, tanto 

para equipes de Atenção Básica como para Hospitais de pequeno porte; 

h) na área de saúde da mulher - instrumentalização de equipe multiprofissional para a 

qualificação do pré-natal na Atenção Básica, com foco na prevenção de agravos, tratamentos 

com práticas integrativas e complementares, preparação para o parto e acompanhamento 

puerperal e do recém-nascido em conformidade com as normativas da rede cegonha. Assim 

como momentos de qualificação para as equipes dos hospitais de pequeno porte, na lógica de 

qualificar a atenção ao parto e puerpério imediato; 

i) estratégias para trabalhar o planejamento sexual e reprodutivo; 

j) qualificação para utilização dos Sistemas de Informação em Saúde; 

k) estratégias de integração entre vigilância em saúde e atenção básica; e 

l) oficinas de desenvolvimento humano. 

7.2 A carga horária mínima de cada atividade será de 16 horas. 

7.3 Poderão ser incluídas novas demandas de atualização e/ou capacitação em conformidade 

com a realização da revisão do PAREPS. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E DE PESSOAL 

8.1 Fica estabelecido que poderá o CONTRATANTE transferir bens e pessoal para o 

CONTRATADO, afim de dar execução aos serviços objeto do presente Contrato de 

Programa. 

8.2 As despesas do pessoal transferido ficam por conta do CONTRATANTE. 

8.3 Os bens transferidos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO serão revertidos por 

ocasião da rescisão ou no término da vigência do presente Contrato de Programa. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DOPRESENTE CONTRATO DE PROGRAMA 

9.1 O presente Contrato de Programa vigorará da data de sua assinatura até o dia 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogado até pelo tempo necessário à conclusão do Plano 

Regional de Educação Permanente em Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA 

10.1 O CONTRATANTE inadimplente com o CONTRATADO será notificado formalmente 

para regularizar a pendência em até 30 (trinta) dias, sob pena de ser excluído do Contrato de 

Programa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato de Programa obriga a 

parte que deu causa a pagar, a outra, o equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) 

incidente sobre a parcela ou sobre o total da obrigação descumprida, sem prejuízo das demais 

medidas legais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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12.1 O presente Contrato de Programa poderá ser rescindido por: 

a) descumprimento de qualquer das obrigações respeitantes à execução do objeto; 

b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne inexequível; 

c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da 

parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 dias, respeitando as metas em 

curso constante no Contrato de Programa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

13.1 A fiscalização do presente Contrato de Programa é de responsabilidade dos 

Controladores Internos das partes contratantes, com a incumbência de exercerem o amplo 

controle e irrestrita fiscalização sobre a execução contratual. 

13.2 Compete aos Fiscais do Contrato de Programa, dentre outras atribuições: 

a) solicitar ao CONTRATANTE e às ENTIDADES PARCEIRAS as providências necessárias 

ao bom andamento deste Contrato de Programa, anexando aos autos do processo 

correspondente os documentos escritos que comprovem as solicitações de providências; 

b) elaborar relatório das ocorrências detectadas ao longo da vigência do Contrato de 

Programa, notificando e advertindo a parte interessada de tudo o que for constatado; 

c) encaminhar relatório circunstanciado ao CONTRATANTE e às ENTIDADES 

PARCEIRAS para que tomem as medidas legais cabíveis, sob pena de comunicação dos fatos 

aos órgãos de controle externo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A comunicação entre as partes integrantes deste Contrato de Programa deverá ser sempre 

por escrito. 

14.2 As partes contratantes se obrigam a cumprir fielmente as condições pactuadas no 

presente Contrato de Programa. 

14.3 O Presidente e o Diretor do CONTRATADO não respondem, pessoalmente, pelo 

descumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato de Programa, salvo se 

praticarem atos em desconformidade com a lei e com as disposições do presente instrumento. 

14.4 Os casos omissos serão resolvidos à luz do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – 

CIS-AMOSC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 Para dirimir e julgar as questões decorrentes da execução deste Contrato de Programa, 

fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina. 

 

Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente Contrato de Programa, em 2 (duas) 

vias, de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Coronel Freitas/SC, ____ de fevereiro de 2020. 

 

CIS-AMOSC MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

NÉVIO ANTONIO MORTARI IZEU JONAS TOZETTO 

 

 

 

 

 


