
Contratodeproaraman„/2021.

Contrato  de  Programa  celebrado  entre  o

Municl'pio     de     MAJOR    VIEIRA    e     o

CONS6RCIO      INTERMUNICIPAL      DE

SAODE            DA            REGIAO            DO

CONTESTADO/CISAMURC.

Pelo presente instrumento de contrato de programa que celebram entre si o CONS6RCIO

INTERMUNICIPAL  DE  SAODE  DA  REGIAO  DO  CONTESTADO  /CISAMURC,  pessoa

juridica  de  direito  pdblico,  inscrita  no  CNPJ  sob  ndmero  03.887.256/0001-50,  com  sede

sita  a  Rua  Joao  da  Cruz  Kreiling,  1085,  no  municfpio  de  Canoinhas,  Estado  de  Santa

Catarina,  neste  ato  representado  pelo  seu  presidente  Sr.  GILBERTO  DOS  PASSOS,

doravante denominado,  e  o  MUNIcipIO  DE  MAJOR VIEIRA,  pessoa juridica  de direito

pdblico  interno,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  ndmero  83.102.392/0001-27,  com  sede  na Tv.

Otacilio  F.  de  Souza,  210,  CEP  -89.480-000 -MAJOR VIEIRA -SC,  representado  pelo

seu Prefeito Senhor ADILSON LISCZKOVSKl:

Das disposi96es gerais
Clausula  primeira  - Aplicam-se  ao  presente  contrato  de  programa  as  disposi96es  da

legislaeao  federal   de   licitag6es,   Lei   n°   8.666/93,   e   de   cons6rcios   pdblicos,   Lei   n°

11.107/05,  bern como a  legislaeao municipal de  ratificaOao  do  Protocolo de  lntene6es do

CISAMURC, Lei Municipal n° 1.868/2008.

Clausula  segunda - 0  presente  contrato  6  celebrado  com  dispensa  de  licitaeao,  com

fundamento no art. 24, inciso Xxvl, da Lei n° 8.666/93.

Do objeto

Clausula terceira - Constitui  objeto do  presente  contrato  de  programa  a  prestaeao  de

servicos  na  area  da  satlde  melhorar  a  capacidade  e  eficiencia  do  SUS,  assegurando

assistencia   m6dica   especializada,   mediante   consultas   e   exames   de   media   e   alta

complexidade      para      os      municipes      de      MAJOR      VIEIRA/SC,      conforme      os

procedimentos/consultas    previstas    na    Resolueao    n°09/2020    limitado    aos
indicados pelo Contratado conforme oreamento aprovado em lei.



Pafagrafo  Primeiro:  Ainda,   por  serem  finalidades  do  cons6rcio,   constitui  objeto  do

presente contrato:
I -Assegurar a prestacao de servicos de sadde especializados de referencia, de media e

alta   complexidade   conforme   legislaeao   vigente,   para   a   populagao   dos   municipios

consorciados,     de    conformidade    com     as    diretrizes    do    SUS,     assegurando    o

estabelecimento de urn sistema de referencia e contra-referencia eficiente e eficaz;

11 -Gerenciar juntamente com  as Secretarias de Sat]de dos municipios consorciados os

recursos  t6cnicos  e  financeiros  aqui  pactuados,  de  acordo  com  os  parametros  aceitos

pelo  Minist6rio  da  Sadde,  e  os  principios,  diretrizes  e  normas  que  regulam  o  Sistema
Unico de Sat]de -SUS;

111 -Criar lnstrumento de Controle, avaliacao e acompanhamento dos servigos prestados

a populaeao regional;

lv - Desenvolver de acordo com as necessidades e interesses dos consorciados, ae6es

conjuntas de vigilancia em sadde, tanto sanifaria quanto epidemiol6gica;

V  -  Realizar  estudos  de  cafater  permanente  sobre  as  condig6es  epidemiol6gicas  da

regiao oferecendo alternativas de ag6es que modifiquem tais condi96es;

VI   -  viabilizar  a96es   conjuntas   na   area   da   compra   e   ou   produgao   de   materials,

medicamentos e outros insumos;

Vll - Fomentar o fortalecimento das especialidades de satlde  existentes  nos municipios

consorciados ou que neles vierem a se estabelecer;

VIll  -  Incentivar e  apoiar a  estruturagao dos  servieos  basicos de  sadde  nos  municipios

consorciados, objetivando a uniformidade de atendimento medico e de auxilio diagn6stico

para a correta utilizaeao dos servigos oferecidos atrav6s do Cons6rcio;
lx - Nos assuntos atinentes as finalidades do Cons6rcio, representar os municipios que o

integram, perante quaisquer autoridades ou instituie6es;

X - Prestar assessoria na implantaeao de programas e medidas destinadas a promogao

da sadde da populaeao dos municlpios consorciados;

XI  - Estabelecer relag6es  cooperativas com  outros  cons6rcios  regionais que venham  a

ser   criados   e   que   por   sua   localiza9ao,    no   ambito   macro-regional,    possibilite   o

desenvolvimento de ae6es conjuntas;

Xll  -  Viabilizar  a  existencia  de  infra-estrutura  de  sadde  regional  na  area  territorial  do

cons6rcio.



Da prestaeao do servigo

Clausula  quarta  -  0  CISAMURC  sera  responsavel  pela  execugao  do  objeto  deste

contrato, sendo de sua responsabilidade:

I.          Disponibilizar  ao  Contratante,  os  Servieos  Relacionados  no  Objeto  do  presente

contrato, durante o exercfcio financeiro de 2021, Iimitados aos recursos hora pactuados;

11.         Receber e contabilizar os recursos recebidos de acordo com as normas de direito

financeiro aplicavel as entidades pdblicas, conforme estabelece o artigo 9° da Lei Federal

11.107;

111.        Fornecer as informae6es necessarias para que sejam consolidadas, nas contas do

Munici'pio de Major Vieira, todas as despesas realizadas com os recursos hora pactuados,

de  forma  que  possam  ser  contabilizado  nas  contas  do  Municipio  na  conformidade  dos

elementos econ6micos e das atividades ou  projetos atendidos,  paragrafo 4. a,  artigo 8. °

da Lei Federal  11.107;

lv.       Aplicar os recursos repassados pelo municfpio exclusivamente nas ag6es previstas

no  objeto  do  presente  contrato  e  do  ongamento  aprovado  pela  Assembl6ia  Geral  dos

Consorciados;

V.         Disponibilizar  relagao   atualizada   dos   prestadores   de   servieos   credenciados   e

contratados, com identificacao dos procedimentos e respectivos custos.

VI. Todo dia 25 de cada mss sera a data limite para apuracao dos gastos e emissao da

nota fiscal  correspondente,  assim  sendo,  as despesas contraidas ap6s esse dia ficarao

para o mss subsequenteo

DOS VALORES E FORMA DE REPASSE

CLAUSULA QUINTA

0  Municipio  de  MAJOR  VIEIRA  repassafa  ao  CISAMURC,  para  atender  o  objeto  do

presente contrato de  programa,  a  importancia de ate  R$ 60.000,00  (sessenta  mil  reais),

podendo ser parcelada em 12 vezes conforme demanda apresentada.
Pafagrafo Primeira - Em caso de o municipio ultrapassar seu limite financeiro durante o

mss  corrente,  estafa  obrigado  a  repassar  ate  o  dia  20  do  mss  subseqt]ente  a  devida

imporfancia.



Pafagrafo  Segundo-  Em  caso  de  desistencia  do  Municipio  ao  presente  contrato,  o

mesmo devefa arcar,  de forma  proporcional a sua  participagao  no  respectivo cons6rcio,

com o custeio dos servidores contratados pelo CISAMURC.

Dos direitos e deveres do ente consorciado
Clausula quinta - Sao direitos do ente consorciado:

a)  Acompanhar  os  trabalhos  do  cons6rcio,  mediante  recebimento  de  informa96es

conforme a clausula quinta;

b)  Receber capacitagao para utilizaeao dos sistemas desenvolvidos pelo cons6rcio;

c)   Receber suporfe t6cnico;

d)  Requisitar corree6es e ajustes,  cuja execueao sera atendida ap6s aprovagao dos

tecnicos do cons6rcio;

Clausula sexta - Sao deveres do ente consorciado:

a)  Emitir as autorizae6es para atendimento aos usuarios;

b)  Promover o controle de uso dos procedimentos pactuados para identificar o limite

de uso de acordo com seu repasse;

c)   Receber a prestagao de contas e consolidar nas contas do municipio;

d)  Apresentar os resultados da execueao, ao Conselho Municipal de Sat]de;

e)  Fazer o repasse mensal do recurso conforme estabelecido;

f)    Manter  os  recursos  ongamentarios  necessarios  ao  desempenho  das  ae6es  ora

pactuadas.

g)  Transferir,   de   acordo   com   o   Contrato   de   Programa,   os   recursos  financeiros
necessarios a execugao do objeto do cons6rcio, ate o dia 10 do mss subsequente

a presta9ao dos servi9os.

Da transparencia da gestao econ6mica e financeira

Clausula s6tima - A fim de garantir a transparencia da gestao administrativa, econ6mica

e  financeira  dos  objetivos  e   metas   previstos   neste  contrato,   serao  observadas  as

disposig6es  constantes  no  Contrato  de  Cons6rcio  Pdblico,  sendo  que  o  CISAMURC

devefa, especialmente:

a)  elaborar e submeter a assembleia geral e conselho fiscal do cons6rcio, a prestaea

de  contas  anual  quanto  aos  servigos  contratados,  fazendo  neles  constar  u

resumo geral das atividades e valores;



b)  disponibilizar ao Municipio as informae6es contabeis e demonstrag6es financeiras,

exigidas   segundo   a   legislagao   pertinente,   relativos   ao   desenvolvimento   e   ao

cumprimento do objeto deste contrato.

Da transferencia de bens e de pessoal
Clausula  oitava  -  Fica  estabelecido  que  nao  havera,  ate  disposieao  expressa  em

contfario, transferencia de pessoal e bens entre contratante e contratado.

Da vigencia

Clausula  nona  -  0  presente  contrato  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  e

vigorafa  enquanto  o  Municl'pio  de  MAJOR  VIEIRA for  consorciado  ao  CISAMURC,  ou

enquanto este existir.

Das penalidades

Clausula  d6cima  -  0  consorciado  inadimplente  com   o  CISAMURC  sera  notificado

formalmente sobre sua inadimplencia, para que regularize sua situaeao.

Clausula d6cima primeira - Uma vez notificado da inadimplencia, sefao suspendidos os

servieos do cons6rcio ao respectivo consorciado ate a regularizaeao da divida.

Clausula d6cima segunda - Nao sendo regularizada a  inadimplencia  no prazo de ties

meses,  o  ente  consorciado  podefa  ser exclufdo  do  cons6rcio,  mediante  deliberaeao  da

Assembleia Geral.

Da rescisao

Clausula d6cima terceira - 0 presente contrato programa podefa ser rescindido por:

a)   descumprimento de qualquer das obrigag6es para execugao do objeto;

b)   superveniencia   de   norma   legal   ou  fato  administrativo   que  o  tome,   formal   ou

materialmente, inexequ ivel;

c)   ato unilateral com comprovada motivacao jurfdica e/ou legal, mediante aviso pfevio

da   parte   que   dele   se   desinteressar,   com   antecedencia   minima   de   90   dias,

respeitando as metas em curso constante em contrato de rateio.

Do foro



Clausula d6cima  quarta -  Fica  eleito o foro da  Comarca  de  Canoinhas  do  Estado  de

Santa Catarina para dirimir as quest6es decorrentes do presente Contrato.

Das disposig6es finais

Clausula d6cima quinta - Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente

Contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma.

Canoinhas, SC, 04 de janeiro de 2021.
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GILBERTO DOS PASSOS

Presidente do CISAMURC

Testemunhas:

1.

2.
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ADILSON LISCZKOVSKI

Prefeito de Major Vieira



ANEXO I

Os valores  previstos  pelo  municipio de  Major Vieira  para  o  exercicio de

2021,  teve  por base  o  hist6rico de  atendimentos  oportunizados  a  populaeao  no  ano  de

2020, sendo que os valores limitam-se ao previsto na Resolueao n° 09/2020.
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