
 

LEI MUNICIPAL N.º 584/2010, de 16 de setembro de 2010. 

 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a fazer parte do Consórcio de Saúde 

Intermunicipal – CONSIM, e dá outras providências. 

 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Novo Xingu, Estado do 

Rio Grade do Sul, a fazer parte do Consórcio de Saúde Intermunicipal – CONSIM, autarquia 

interfederativa, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, 

sede e foro na cidade de Palmeira das Missões - RS, com prazo indeterminado de duração e de 

característica multifuncional, com base nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 11.107/05 (Lei dos 

Consórcio Públicos) e art. 41, inciso IV da Lei Federal n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro). 

 

Art. 2º - O CONSIM obedecerá aos princípios, diretrizes e 

normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS nos Municípios consorciados, além de garantir 

a implantação de serviços públicos suplementares e complementares, através de gestão associada, 

contratos de programa e rateio, conforme estipulado pela Lei Federal n.º 11.107/2005 e Constituição 

Federal, artigos 196 a 200. 

 

Art. 3º - O Município de Novo Xingu poderá firmar contrato de 

gestão associada com o CONSIM visando à execução direta ou indireta, suplementar ou 

complementar, dos serviços públicos municipais de saúde, educação, saneamento, meio ambiente, 



 

políticas de desenvolvimento, uso de equipamentos, agricultura, informação e prestação de serviços na 

área de abrangência do Consórcio, dispensada a licitação. 

 

Parágrafo Único - Constituem ainda serviços públicos, passíveis 

de gestão associada, concessão, permissão, parceria e termos similares, a serem executados pelo 

Consórcio em favor do Município, as ações concernentes à manutenção, operacionalização e 

ampliação dos serviços já prestados pelo Consórcio, a administração de programas governamentais, 

projetos afins e a criação de novos serviços de interesse do Município consorciado. 

 

Art. 4º - Os recursos necessários para atender às obrigações 

assumidas com o CONSIM advirão de dotação orçamentária consignada no orçamento municipal. 

 

Parágrafo Único - O ente consorciado entregará os recursos 

respectivos aos serviços contratados ao CONSIM por meio de contrato de rateio. 

 

Art 5º - O Consórcio Público poderá emitir documentos de 

cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos ao Município pela 

prestação de serviços, referidos no artigo anterior, mediante contrato de rateio que será formalizado em 

cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam.  

 

Art. 6º - Com o objetivo de permitir o atendimento dos 

dispositivos da Lei Complementar n.º 101/00, o Consórcio Público deverá fornecer as informações 

necessárias ao Município, para que sejam consolidadas em suas contas, todas as despesas realizadas 

com os recursos entregues, em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas 

nas contas de cada ente Consorciado, na conformidade com os elementos econômicos e das atividades 

ou projetos atendidos. 

 

Art. 7º - Aplica-se à relação jurídica entre o Município e o 

Consórcio Público o disposto na Lei n.º 11.107, de 06 de abril de 2005 e demais legislação pertinente 

aos consórcios públicos. 

 



 

Art. 8º - Fica aprovado, desde já, sem reservas, o protocolo de 

intenções que fará parte integrante da presente lei, como anexo único. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, aos 16 dias do mês de setembro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

 

RUTHE PAULA SECHINI MAHLER 

               Agente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINUTA DO CONTRATO DE RATEIO Nº ____ 

 

I – DAS PARTES CONTRATANTES 

 

CONSÓRCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL – CONSIM, pessoa jurídica de direito 

público,                                        08. 007.591/0001-30 com sede na Rua Borges de 

Medeiros, n.º 39, Centro, na cidade de Palmeira das Missões - RS, neste ato representado pelo seu 

presidente, Sr. CARLOS REGINALDO SANTOS BUENO,                                          

                   5047059489                             897.813.760-15, doravante denominado 

CONTRATADO; e MUNICÍPIO DE NOVO XINGU RS, pessoa jurídica de direito público, 

devidamente inscrita no CNPJ           04.207.526/0001-06 , com sede na Avenida Emilio Kannak, n.º 

1160, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Gélcio Martinelli,                    

1068810091 e inscrito no CPF 933.969.960-20 sob o n  , residente e domiciliado na Avenida Emilio 

Knaak, n.º 840, Bairro Centro, na cidade de Novo Xingu – RS, de ora em diante denominado 

CONTRATANTE.  

 

II – DO OBJETO 
 

O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Contratado com os 

Contratantes consorciados, nos termos do artigo 8º da Lei nº 11.107/05. 

 

2.1. Das despesas do Consórcio Publico - Consideram-se despesas do Contratado, dentre outras: 

 

a) custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede; 

 

b) custos despendidos na execução dos serviços públicos a serem prestados ao CONTRATANTE e das 

finalidades do CONTRATADO, de acordo com o contrato de consórcio público respectivo; 

 

c) custos despendidos na remuneração dos empregados pelo CONTRATADO, encargos trabalhistas e 

tributários. 

 

III – DAS OBRIGAÇÕES 

 

Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas do CONTRATADO, o 

CONTRATANTE repassará mensalmente ao CONTRATADO uma quota de contribuição mensal e os 

valores referentes aos serviços prestados ao CONTRATANTE. 

 

3.1. Da quota de contribuição mensal. A quota de contribuição mensal a ser repassada pelo 

CONTRATANTE será de R$ 0,10 (dez centavos) por habitante, sendo o número de habitantes o 

fixado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), devendo ser quitada até o 10 (dez) 

do mês subseqüente. 

 

Parágrafo Primeiro -  O valor da quota de rateio estabelecida nesta cláusula poderá ser alterado por 

decisão fundamentada da Assembléia Geral para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do presente instrumento. 



 

 

3.2. Da quitação dos serviços utilizados - O valor referente aos serviços prestados pelo 

CONTRATADO deverá ser repassado (quitado) pelo CONTRATANTE até o dia 10 (dez) do mês 

subseqüente ao mês do serviço prestado. 

 

3.2.1. Do valor dos serviços prestados - O valor dos serviços a serem prestados observará o ajustado 

na tabela de preço vigente do CONTRATADO, definida pela Comissão de Secretários, eleitos em 

Assembléia Geral, para tal finalidade, nos termos do Estatuto do CONTRATADO. 

  

3.3. Do repasse dos valores - O montante do valor a ser repassado mensalmente pelo 

CONTRATANTE deverá ser depositado na conta corrente do CONTRATADO, no Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul – BANRISUL, agência 0303, conta corrente n.º 04.027525.0-9, ou no Banco do 

Brasil, agência 0362-X, conta corrente n.º 16.114-4, ou em outra instituição se ser indicada 

previamente pelo CONTRATADO  

 

IV – DAS PENALIDADES 

 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o 

CONTRATANTE faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio (protocolo de intenções 

ratificado por lei), Estatuto do CONTRATADO e da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos 

Consórcios Públicos e na legislação pertinente aos consórcios públicos, podendo ter os serviços 

contratados suspensos até a sua regularização junto ao Consórcio contratante. 

 

V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias 

do CONTRATANTE. 

 

5.2. A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 

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

administrativa insculpido no artigo 10, inciso XV, da Lei Federal n.º 8.429/92 (Lei dos Atos de 

Improbidade Administrativa). 

 

5.3. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n.º 101/00, o 

CONTRATADO fornecerá as informações necessárias ao CONTRATANTE para que sejam 

consolidadas em suas contas todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de 

contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas em conformidade com os elementos 

econômicos e das atividades ou projetos atendidos. 

 

VI - DA VIGÊNCIA 

 

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2010, devendo ser renovado a 

cada exercício financeiro, sendo, todavia, rescindido automaticamente no caso de o CONTRATANTE 

deixar de integrar o consórcio CONTRATADO, desde que atendidas as formalidades estabelecidas no 

§ 5º do artigo 8º, artigo 11 e § 2º do artigo 12, todos da Lei n.º 11.107/05. 



 

 

VII – DO FORO DE ELEIÇÃO 
 

As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de.................................... para 

dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. 

 

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

 

............................................ – RS, ....................................de 2010. 

 

 

 

 

Consórcio de Saúde Intermunicipal – CONSIM 
Carlos Reginaldo Santos Bueno 

Prefeito 

 

 

 

 

Município de Novo Xingu 

Gélcio Martinelli 

Prefeito Municipal 


