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CONTRATO DE RATEIO N ° . 0112019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.891.666/0001-26, com 

sede estabelecida na Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Centro, Alto Santo - CE, como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pela Prefeita 

Municipal, Sra. Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, CPF n°. 114.984.473-68, por força da 

ratificação do Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Alto Santo N°. 64712013, de 

1910712013, e, em consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - 

VJ, doravante denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no 

CNPJ do ME sob o n° 10.749.518/0001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, 

Bairro Centro, no Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, 

ao final assinado, Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193,459 SSP-CE, CPF n° 

002.016.183-20, têm os participes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a 

seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 80  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007: pela Lei Municipal de Alto Santo N ° . 64712013, de 19/0712013, ratificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutendas demais atividades de funcionamento do 
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Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de Alto 

Santo N°. 64712013, de 19/07/2013 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2018, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Credito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

J CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 45.626,77 (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e 

setenta e sete centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor orçado 

total para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio ,é em 12 

(doze) parcelas mensais, conforme calendário que se segue: 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

2 	12/02/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

3 	12/03/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 
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4 	12/04/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

5 	13/05/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

6 	12/06/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

7 	12/07/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

8 	12/08/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

9 	12/09/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

10 	14/10/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

11 	12/11/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

12 	12/12/2019 	R$ 3.802,23 (três mil, oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela 

pela Lei Municipal de Alto Santo N°. 64712013, de 1910712013, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO. na  Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jauaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 0, § 50 , da Lei Federal n.° 

11107105 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - E parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2018, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA— DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 	 r 
\\ 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os participes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO, 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário â conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

1 

	

	
ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 	'Ç 
definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública: 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas: 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observáncia à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual, 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Alto Santo 

N°. 647/2013, de 19107/2013, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de 

ato formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS sõLibos DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

/ 

	

	contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO; 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 
(fl 

Limoeiro do Norte - CE, em 19 de fevereiro de 2019. 
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ana Irisneile Gadelha Sousa Costa, 	 Jos 	ana de Oliveira Lucena, 

	

Prefeita Municipal de Alto Santo 	 Presidente do Consórcio - COMARES - UL 

TESTEMUNHAS: 
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RG: O 	00 0 1Çh 2 6 E, 
Assinatura: 
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CONTRATO DE RATEIO N°. 0212019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE ERERE, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 12.465.06810001-25 com 

sede estabelecida na Rua Padre Miguel Xavier de Morais, 20, Centro - Ererê - CE, como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Antônio Nivaldo Muniz da Silva, CPF n°. 309.053.613-42, por força da ratificação 

do Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Ererê N°. 21012008, de 1211212008, e, em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o 

n° 10.749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 302016.183-20, têm os 

partícipes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 81  da Lei Federal n° 

11.107105, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007 Lei Municipal de Ererê N°. 21012008, de 1211212008, ratificadora do Protocolo 

de Intenções do Consórcio Público, no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como nos demais 

normativos pertinentes à matéria. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participaçãp do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de Ererê 
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N°. 21012008, de 1211212008 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2017: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 19.245,12 (dezenove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

doze centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor orçado total para o 

exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos 

e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de 'Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 	R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

2 	12/02/2019 	R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

3 	12/03/2019 	R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 
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4 12/04/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

5 13/05/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

6 12/06/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

7 12/07/2019 R$ 1.603.76 (.Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

8 12/08/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

9 12/09/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos). 

10 14/10/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

11 12/11/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três centavos e setenta e seis centavos) 

12 12/12/2019 R$ 1.603.76 (Hum mil, seiscentos e três-centavos e setenta e seis centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei  

Municipal de Ererê W. 21012008, de 1211212008, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaquaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 1, § 51 , da Lei Federal n.° 

11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). - 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda 
- As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇOES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas. são de caráter irrevogavel até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO. 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro. 

aplicáveis às entidades públicas: 

Iii - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Ererê N°. 

21012008. de 1211212008, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato 

formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara. Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Limoeiro do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018 
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Antô==Iva, 	 ' Jose Maria Lucena, 

P 	 Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

TESTEMUNHAS - 

Nome - 

Assinatura:  

Nome.-  

RG:____ 

Assinatura: 
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CONTRATO DE RATEIO N°. 0312019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRACEMA, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.891.65810001-80, com 

sede estabelecida na Rua Deita Holanda, n° 19, Centro, Iracema— CE, como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. José Juarez Diógenes Tavares, CPF n°. 073.799.273-53, por força da ratificação 

do Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Iracema N°. 65112008, de 0311212008, e, em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o 

n° 10.749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por. seu Presidente, ao final assinado. 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 002.016.183-20, têm os 

partícipes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 80  da Lei Federal n° 

11.107105, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. ao  Decreto Federal no 6.017/07, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de Iracema N°. 65112008, de 0311212008, ratificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto cio CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de 
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Iracema N°. 65112008, de 0311212008 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS èÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamënto do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2017: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÕRC1O DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 37.969,82 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais 

e oitenta e dois centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor orçado 

total para o exercício de 2017, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

	

Parcela Vencimento 
	

Valor 

1 	14/01/2019 
	

R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

2 	12/02/2019 
	

R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

3 	12/03/2019 
	

R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 
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4 	12/04/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

5 	13/05/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

6 	12/06/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

7 	12/07/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

8 	12/08/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

9 	12/09/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

10 	14/10/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

11 	12/11/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

12 	12/12/2019 	R$ 3.164.15 (três mil, cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de Iracema N°. 65112008, de 0311212008, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaquaribe). Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

é 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 1, § 51 , da Lei Federal n.° 

11.107105 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - E parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogãvel e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

/ 	
IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

/ CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública; 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Capuf desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços púbhços ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Iracema N°. 

65812008, de 0311212008, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato 

formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CG1RS - VJ, ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicara as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Limoeiro do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018. 
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7. 
José J 
	

iógene4avares, 	 Jose Maria Lucena, 

üciøaI de Iracema 	 Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

RG: 

Assinatura: 

Nome: 

RG:____ 
Assinatura: 
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CONTRATO DE RATEIO N°. 0412019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.891.67410001-72, com 

sede estabelecida na Rua. Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro, Limoeiro do Norte - CE, como 

Ente Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, CPF no. 002.016183-20, por força da ratificação 

do Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Limoeiro do Norte N°. 1428, de 12112/2008, e, 

em consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o 

no 10.749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado :  

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF no 002.016.183-20, têm os 

participes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo dispostoi no art. 8 0  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de Limoeiro do Norte N°. 1.428, de 1211212008. ratificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionahzado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de 

(4) 
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Limoeiro do Norte N°. 1.428, de 1211212008 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESíDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CIRS - VJ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para .o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 158.204,46 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e quatro 

reais e quarenta e seis centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor 

orçado total para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e 

seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os 

Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

/ 	
O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

/ 	em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 	R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

2 	12/0212019 	R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 
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3 12/03/2019 

4 12/04/2019 

5 13/05/2019 

6 12/06/2019 

7 12/07/2019 

8 12/08/2019 

9 12/09/2019 

10 14/10/2019 

11 12/11/2019 

12 12/12/2019 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e. três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

R$ 13.183,70 (Treze mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de Limoeiro do Norte N° 1.428, de 1211212008, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaquaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 
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	Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 0 . § 
50, da Lei Federal n. °  

11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA—ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO l do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento cio dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUO.S 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas. 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

111 - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município. e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

VI 	de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas: 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública: 

1 

%001 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Capuf desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Limoeiro do 

Norte N°. 1.428, de 1211212008, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá 

de ato formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados qie sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 
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Limoeiro,  do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018. 

Joaria Lucena, 	 JosÍuarez Dióg.efies Tavares, 

Prefeito Municipal de Umoeiro do Norte 
	

Vice-Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

/ 

TESTEMUNHAS 

Nome: 

RG: 

Assinatura:_____________________________________________________ 

Nome: 

RG:____ 

Assinatura: 
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CONTRATO DE RATEIO N ° . 0612019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICIPIO DE PALHANO, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.488.67910001-59, com 

sede estabelecida na Avenida Possidônio Barreto, 330, Centro - Palhano - CE, como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÁO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Ivanildo Nunes da Silva, CPF n°. 786.10.133-49, por força da ratificação do 

Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Palhano N°. 35412009, de 12/0212009, e, em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÁO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIB - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do ME sob o 

n° 10.749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado. 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 002 016.183-20, têm os 

participes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8 0  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de Palhano N°. 35412009, de 1210212009, ratificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público: no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de 

Palhano N°. 35412009, de 1210212009 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÁO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - W. / 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÁO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2017 no valor total de R$ 24.1%
)

47 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais 
) ry[ 

e quarenta e sete centavos), correbnd'ente à sua participação financeira sobre valor orçado 

total para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

Parcela 	Vencimento Valor 

1 	14/01/2019 R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

2 	12/02/2019 R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

3 	12/03/2019 R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

4 	12/04/2019 R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

5 	13/05/2019 R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

6 	12/06/2019 R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

1• 

1 



(Ox_ 

CG 1 S~VJ 
7 	12/07/2019 	R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

8 	12/08/2019 	R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

9 	12/09/2019 	R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

10 	14/10/2019 	R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

11 	12/11/2019 	R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

12 	12/12/2019 	R$ 2.079,04 (Dois mil, setenta e nove reais e quatro centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada Lei 

Municipal de Palhano N°. 35412009, de 1210212009, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaquaribe). Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSORCIO e art. 8 1 , § 51 , da Lei Federal n.° 

11, 107105 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÁO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não São serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os participes. ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública; 
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Ii - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

laneiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado Lei Municipal de Palhano N°. 

35412009, de 1210212009, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato 

formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de quê, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

I!I 	Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Umoero do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018. 
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Nunes da Silva, 	 yJose Maria Lucena, 

Pmfeito Municipal de Palhano 	 Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

R: 

Assinatura: 

Nome: 

RG:____ 

Assinatura: 
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CONTRATO DE RATE .O N°. 0712019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICIPIO DE POTIRETAMA, doravante denominado 

CONTRATANTE. pessoa jurídica de direito público interno. CNPJ N° 12 461.65310001-57. com  

sede estabelecida na Rua Expedito Leite da Silva - S/N. Potiretama - Ceará como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. José Eudes da Silva, CPF n° 761 583.144-04, por força da ratificação do 

Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Potiretama N° 206/2017 de 19C7/2017. e. em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro. o CONSORCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito nc CNPJ do ME sob o 

n° 10.749.51810001-86. com  sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro. no 

Município de limoeiro do Norte. neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE CPF n° 302 016 183-2t. têm os 

participes entre si justos e acertados nas cláUsulas delineadas a seguir 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art 8° da ei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss do Decreto Federal n° 6 017107 de 17 de 

janeiro de 2007, Lei Municipal de Potiretama N°. 20612017. de 19107/2017. atificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público: no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordc  com o definido no Contrato de Programa pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado peia Lei Municipal de 
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Potiretama W. 20612017. de 19/07/2017 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE para o Exercício Financeiro de 2019. assegura ter consigrado Dotação 

na sua Lei Orçamentaria Anual—LOA 2019. e caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial ria sua Lei Orçamentária en alcance da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçarï'entãra Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Credito Adiccnal Especial 

objeto desta Cláusula. fornecendo cópia ao Consórcio. no prazo de até QC (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2017: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa inerente ao rateio prc•porctonal das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS -- VJ o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 17.080,68 (dezessete mil, oitenta reais e sessenta e oito 

centavos), correspondente ã sua participação financeira sobre valor orçado total para o 

exercício de 2019 que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos 

e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio e previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme ca lendário a seguir 

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vint 

2 	1210212019 R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vfnt 

e três reaise trinta e nove cent9,osj 

e três reais trinta e nove-çpfavos 
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3 12/03/2019 

4 12/04/2019 

5 13/05/2019 

6 12/06/2019 

7 12107/2019 

8 12/08/2019 

9 12/0912019 

10 14/10/2019 

11 12/11/2019 

12 12/12/2019 

R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Rum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Hum mi), quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Rum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

R$ 1.423,39 (Rum mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Le 

Municipal de Potiretama N°. 20612017, de 19107/2017 o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária (10 BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4382-6 (São João do Jaguaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas nc Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do 'CONSÓRCIO e art 8 0 , § 5 11 . da Lei Federal n 

11107105 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - E parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019. individualizando os va'ores 

por Município conforme o percentual da população 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dirrensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são :ambém parte 

integrante do Contrato de Programa 2019 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 
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Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-ciausuias, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogvel até o seu 

cumprimento total. salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes. ficando assegurada a manutenção do 

equilibrib financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronõgrama: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas nÉiO são serão 

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

que o substitua. obrigatoriamepte, com anuência em assembleia de todos os parti ipes. ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE. 

- Entregar recursos ao CONTRATADO sorhente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO,  

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

àbrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente: 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta .da Dtação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) d as da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas çom obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas, 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO 
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1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública, 

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

aplicáveis às entidades públicas. 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura 02 de 

laneiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019. em estrita observãncia à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca supericr às dotações 

que o suportam 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços pLbIico; ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Potiretama 

N° 206/2017, de 1910712017, a retirada do ente municipal do Consórcio Publico dependera,de 

ato formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei dD próprio ente 

federado, a ser comunicado à Assembléia Geral, conforme determinado ID Estatuto dc 

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESíDUOS SÓLIDOS 03 VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS VJ ciente de que, por força deste Contrato de Rateio a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituída;, incusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir, eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara. Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam 
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E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro ►  vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais 

Limoeiro do Norte - CE, em 20 de deztrnbro de 2018. 

,>77 	Jose Eudes da Silva, 	 Jose Maria Lucena, 

Prefeito Municipal de Potiretama 
	

Presidente do Consórcio — CGIRS-VJ 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

L .o rl f ,s 	,%Ç f 	(,4
~, 7 moi/ L. 

RG:  

Assinatura :    
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CONTRATO DE RATEIO N°. 0812019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE QUIXgRÉ, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07807191/0001-47, com 

sede estabelecida na Rua Padre .Zacarias, 332, Centro - Quixeré - CE, como Ente 

Governamëntat membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Francisco Raimundo Santiago Bessa, CPF n°. 071 883.823-87, por força da 

ratificação do Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Quixeré N°. 52012008, de 

16/1212008, e, em consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - 

VJ, doravante denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no 

CNPJ do MF sob o n° 10.749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, 

Bairro Centro, no Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu' Presidente, 

ao final assinado, Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG -1 0  193.459 SSP-CE. CPF n° 

002.016183-20, têm os participes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a 

seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8 1  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de Quixeré N°. 52012008, de 1611212008, ratificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGIJARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigáções financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido, no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão. do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

prçmover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo çle Intenções ratificado pela Lei Municipal de 
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Quixeré N°. 52012008, de 1611212008 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 58.736,19 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e 

dezenove centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor orçado total 

para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

Parcela Vencimento 

1 14/01/2019 

2 12/02/2019 

3 12/03/2019 

12/04/2019 

Valor 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4294,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais  sessenta e oito centavos) 
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5 13/05/2019 

6 12/06/2019 

7 12/07/2019 

8 12/08/2019 

9 12/09/2019 

10 14/10/2019 

11 12/11/2019 

12 12/12/2019 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

R$ 4.894,68 (Quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de Quixeré N°. 52012008, de 1611212008, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaquaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimpiemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 0, § 50 , da Lei Federal n.° 

11. 107105 (Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 

9Jy1- 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante Termo Aditivo e/ou outro documento 

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os participes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente: 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública, 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro. 

aplicáveis às entidades públicas: 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura. 02 de 

ianeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência prevista no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas, por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Quixeré N° 

520/2008, de 1611212008, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato 

formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ ciente de que por força deste Contrato de Rateio a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 
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Umoeiro do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018. 

Francisco Rá)írnundo Santiago Bes a, 	 / Jose Maria Lucena, 

Prefeito Municipal de Quixeré 	 Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

RG: 

Assinatura 

Nome: 

RG:______________ 

Assinatura: 
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CONTRATO DE RATEIO N°. 0912019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICIPIO DE RUSSAS, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.535.446/0001-60, com 

sede estabelecida na Avenida Dom Lino, 631, Centro - Russas - CE, como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Raimundo Weber de Araújo, CPF no. 053.482.773-04, por força da ratificação do 

Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Russas N°. 1.195/2008, de 03/1212008, e, em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o 

no  10.749.518/0001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ad final assinado, 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 002.016.183-20, têm os 

participes entre si justas e acertadas nas cláusulas delineadas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8 0  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017/07, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de Russas N°. 1.195/2008, de 0311212008, ratiflcadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critériôs de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de 

Ç) 
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Russas N°. 1.1195/2008, de 03/12/2008 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019. e. caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Unico - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio. no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 205.192,34 (duzentos e cinco mil, cento e noventa e dois reais e 

trinta e quatro centavos, correspondente à sua participação financeira sobre valor orçado 

total para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 	R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

2 	12/02/2019 	R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

3 	12/03/2019 	R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

4 	1210412019 	R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

r 
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5 13/05/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

6 12/06/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

7 12/07/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

8 12/08/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

9 12/09/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

10 14/10/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

11 12/11/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

12 12/12/2019 R$ 17.099.36 (Dezessete mil, noventa e nove centavos e trinta e seis centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de Russas N°. 1.1195/2008, de 03/12/2008, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaquaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 0, § 5°, da Lei Federal n.° 

11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), 

CLÁUSULA QUINTA—ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 

.J. 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuêr)cia em assembleia de todos os partícipes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública; 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade tom as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas: 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Russas N°. 

1.1195/2008, de 03/1212008, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de 

ato formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas è contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara. Estado do 

Ceará. renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E. por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. na  presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Limoeiro do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018 
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Raimundo Weber de Araujtr 	 Jose Mana de Ohvera Lucena, 

Prefoito Municipa' de Russas 	 Presidente do Consõrtio —COMARES - tiL 

TESTEMUNHAS 

Nome: 

RG:  

Assinatura: 

Nome: 

RG:______________ 

Assinatura:  
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CONTRATO DE RATEIO W. 1012019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, doravante 

denominado CONTRATANTE , pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 

07.891 .690/0001-65,. com sede estabelecida na Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro, 

São João do JaQuanbe - CE como Ente Go,iemamental meffibro do CONSORC IO DE 

GESTkQ1LEGRADA DE RESIDUOS SOUDOS 00 VALE DO JAGUARIBE - CGIRS — VJ 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Francisco Acácio Chaves, CPF ria. 

114.984473-68, por força da ratificação do Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de São 

João do Jaguanbe N° 55612008 de 24109/2008 e em consonância com as disposições 

estatutárias e de outro, o CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDLJOS SOUDOS 

DO VALE DO JAGUARIBE CGIRS - VJ doravan'e denominado CONTRATADO Pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o n° 10.749.518/0001-86. com  sede na 

Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro , Centro, no Município de Limoeiro do Norte, neste 

ato representado por seu Presidente ao final assinado Sr Jose Mana de Oliveira Lucena RG 

n° 193.459 SSP CE CPF n° 002.016. 183-20 ,  têm os participes entre si justos e acertados nas 

cláusulas delineadas a seguir 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RAT 	se regerá pelo disposto no art. 80  da Lei Federal no 

11107105 de 6 de abra dc 2005 e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6 017/07 de 17 de 

janeiro de 2007 Lei Municipal de São João do Jaguaube W. 55812008 de 24109/2008 

ratilcadora do Protocolo de intenções do Consorcio Publico no Estatuto do CONSORCIO DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOUDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS VJ 

bem como nos demais normativos pertinentes à matéria 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Consttu-se como Objeto do prescnte ÇTRAFQ DE 	a definição das reçjías e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenv olvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenç das demais atividades de funcionamento do 
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Consórcio Público, nos termos do Protocolo de lntençôes ratificado pela Lei Municipal de São 

João do Jaguaribe N°. 1.02112009 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO VALE IDO JAGUARIBE - CGIRS - W. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE para o Exercício Financeiro de 2019 assegura ter consignado Dotação 

naSúa Lei çamentátiaAnual—-LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópla. ao  Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para acorrer as despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUAR1BE - CGIRS - VJ, o 

• . CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 20 526 17 (vinte mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezessete 

centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor orçado total para o 

exercício de 2019, que somou R$946.539,20 Xnoveceinos e quarenta e seis mil, quinhentos 

e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

( 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 	R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um cen 



CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 
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2 12/02/2019 

3 12/03/2019 

4 12/04/2019 

5 13/05/2019 

6 12/06/2019 

7 12/0712019 

8 .12/0812019 

9 12/0912019 

10 . 1411012019 

11 12/11/2019 

12 12,'12/2019 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hurn mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos edez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(H um mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos é dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos é dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$ 1.710, 51(Hum mil, setecentos è dez reais e cinquenta e um centavos) 

R$1.710, 51(Hum mil, setecentos é dez reais e cinquenta e um centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de São João do Jaguaribe W. :1.02112009, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas, na Sob-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaqugrjbe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O rnadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consorcio Publico firmado Estatuto do CONSORCIO e art. 80 § 50 da Lei Federal n. o  

11.107105 (Lei Gerei-dos Cõnsõrcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte Integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

• 	: 	
DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 
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Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 

Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participas, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro ,do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda -. Das Alterações de Valores ou Cronog rama: 

Quaisquer afteraçôes de valores ou do cronograrna de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Qüint e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

• 	•: 	que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assernbleiade todos os participes, ficando 

• 	assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

• 	obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

til - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

• 	 ocorrerão as desçesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 
• 	 Rateio. 

IV - 'Cummprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

7 
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1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública; 

II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA .:DAV,GÊNC,A 

Os efeitos da vigência deste Contr*tõ de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com térmi no em 31 dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentaria e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Capuf desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custadas por tarifas, por outras preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano PlunaniaI 

CLÁSULA DÉCIMA— DA RETIRADA E OA:EXCLUSÂO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocõo de Intenções Ratificado, pela Lei Municipal de São João do 

Jaguanbe N° 1.02112009,.a, retirada do ente municipal do Consorcio Publico dependerá de ato 

formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do propno ente 

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

CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, dente de que, por torça deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios' extinção dependerá do prévio pagamento 

das ;nde4l4zações das obngações ja cumpridas pelo Contratado 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

z. ME 	 -. 
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E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemuntias abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Limoeiro do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018, 

/ 

Francisó Acácio Chaves, 	 Jose Maria Lucena 

ito Municipal de São João do Jaguanbe 	 Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
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CONTRATO DE RATEIO N° . 1112019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.891.68210001 -19, com 

sede estabelecida na Rua Padre Clicério, 307 - São Francisco, Tabuleiro do Norte - CE, como 

Ente Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO, INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Rildson Rabelo Vasconcelos, CPF n°. 937.420.703-63, por força da ratificação do 

Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Tabuleiro do Norte N°. 1.02112009, de 30101/2009, 

e, em consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO Pessoa Jurídica de Direito Público inscrito no CNPJ do MF sob o 

n° 10749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado, 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 002.016.183-20, têm os 

participes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 80  da Lei Federal n° 

11.107105, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de Tabuleiro do Norte N°. 1.02112009, de 30/0112009, ratificadora 

do Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓ[,.IDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante, ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

Á
promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de 
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Tabuleiro do Norte N°. 102112009 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 00 VALE DO JAGUARIBE - CGRS - vJ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação 

na sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a 

devida inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da 

dotação suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO 

DE RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da 

data de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - vJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 81.920,54 (oitenta e um mil, novecentos e vinte reais e 

cinquenta e quatro centavos), correspondente à sua participação financeira sobre valor 

orçado total para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e 

seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os 

Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 12 (doze) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 

1 	14/01/2019 	R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

2 	12/02/2019 	R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavosj 
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3 12/03/2019 

4 12/04/2019 

5 13/05/2019 

6 12/06/2019 

7 12/07/2019 

8 12/08/2019 

9 12/09/2019 

10 14/10/2019 

11 12/11/2019 

12 12/12/2019 

R$ 6826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

R$ 6.826,71(Seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de Tabuleiro do Norte N°. 1.02112009, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaguaribe). Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 1, § 51 , . da Lei Federal n.° 

11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), 

CLÁUSULA QUINTA—ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - E parte integrante deste Contraio de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 201.9, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2019. 

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇOES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub -Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os pa rticipes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente: 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO. 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade púbiica 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas, 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrata de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado Lei Municipal de Tabuleiro do Norte 

N°. 1.02112009, a retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato formal de 

seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente federado, a ser 

comunicado à Assembléia Geral, conforme determinado no Estatuto do CONSÓRCIO DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ. 

ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a extinção do consórcio público 

não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos 

de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já 

cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os partícipes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 
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Ç 	 Umoelro do Norte - CE, em 20 de dezembro de 2018 

7 

RLnRabel asconcelos, 	 Jose Maria Lucena, 

Prefeito Muni 	de Tabuleiro do Norte 	 Presidente do Consórcio - CGIRS-VJ 

f. 

TESTEMUNHAS: 

RG:  

Assinatura: 	 * 

RÓ: 	 -3 
Assinatura: LVrr6 
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CONTRATO DE RATEIO N° . 1212019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE FTAIÇABA,  doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07403.76910001-08, com 

sede estabelecida na Av. Cel. João Correia, n. 298 - Centro, Itaiçaba - CE, como Ente 

Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. José Erenarco da Silva, CPF no. 1 5.s.21-132.933- .' 9, por força da ratificação do 

Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Itaiçaba N°. 53012018, de 21112/2018, e, em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o 

n° 10,749.518/0001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado, 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 002016183-20, têm os 

partícipes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8 1  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n° 6.017107, de 17 de 

janeiro de 2007; Lei Municipal de ltaiçaba N°.. 530/20-18, de 21/12/2018, ratificadora do 

Protocolo de Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem'como 

nos demais normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e 

critérios de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de 

obrigações financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades 

a serem desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de 

IOk 



4 12/04/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

5 13/05/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

6 12/06/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

7 12/07/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

8 12/08/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

9 12/09/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

10 14/10/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

11 12/11/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

12 12/12/2019 R$ 1.731.87 (Hum mil, setecentos 'e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada pela Lei 

Municipal de Itaiçaba N°. 530/2018, de 21/12/2018, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO. na  Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaguaribe), Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o, CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 1 , § 51 , da Lei Federal n.° 

11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2018, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento 

financeiro do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESíDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte 

integrante do Contrato de Programa 2018. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do 

equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma 

disposta nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão 

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

que o substitua, obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de. Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 	
'w..  

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO, 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente: 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de 

Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública ;  
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li - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 02 de 

janeiro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância á 

legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações 

que o suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

GEIL 
	prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado pela Lei Municipal de Itaiçaba N°. 

530/2018, de 2111212018, à retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato 

formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente 

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

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO 

JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a 

extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos de programas e contratos de rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento 

das indenizações das obrigações já cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de 

Rateio, os participes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do 

Ceará, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

f presente Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Limoeiro do Norte - CE, em 03 de dezembro de 2018. 



IX, 
	 IRS~Vi 

narcoilva, 	 Jose Maria de Ofiveira Lucena, 

Prefeito Municipal de ftaíçaba 	 Presidente do Consórcio - COMARES - UL 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

RG: 

Assinatura: 	- 

Nome: 

RG:________ 
Assinatura: 
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CONTRATO DE RATEIO N°. 1312019 

Pelo presente, de um lado, o MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, doravante denominado 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N°. 07.615.75010001-17, com 

sede estabelecida na Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 ~ Centro, Jaguaruana - CE, como 

Ente Governamental membro do CONSÓRCIO DE GESTÁO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Roberto Barbosa Moreira, CPF n°. 230.732.873-34, por força da ratificação do 

Protocolo de Intenções pela Lei Municipal de Jaguawana N°. 80712019, de 0710612019, e, em 

consonância com as disposições estatutárias, e de outro, o CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, doravante 

denominado CONTRATADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ do MF sob o 

n° 10.749.51810001-86, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, 2121, Bairro Centro, no 

Município de Limoeiro do Norte, neste ato, representado por seu Presidente, ao final assinado, 

Sr. Jose Maria de Oliveira Lucena, RG n° 193.459 SSP-CE, CPF n° 002.016.183-20, têm os 

participes entre si justos e acertados nas cláusulas delineadas a seguir 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO DE RATEIO se regerá pelo disposto no art. 8 0  da Lei Federal n° 

11.107/05, de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal n°6.017/07, de 17 de janeiro 

de 2007; Lei Municipal de Jaguaruana N°. 80712019, de 0710612019, ratificadora do Protocolo de 

Intenções do Consórcio Público; no Estatuto do CONSÕRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, bem como nos demais 

normativos pertinentes à matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

Constitui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição das regras e critérios 

de participação do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses de obrigações 

financeiras rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades a serem 

desenvolvidas pelo consórcio de acordo com o definido no Contrato de Programa, pela 

transferência do Contratante ao Contratado da gestão do CONSÓRCIO DE GESTÁO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ para 

promover a gestão consorciada do serviço público para administração de aterro de resíduos 

sólidos regionalizado, objetivando a integração dos serviços de forma eficaz e menos onerosa 

para seus entes consorciados e na manutenção das demais atividades de funcionamento do 

Consórcio Público, nos termos do Protocolo de Intenções ratificado pela Lei Municipal de Palhano 

N°. 35412009, de 1210212009 e respectivo Estatuto do CONSÓRCIO DE GESTÁO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

O CONTRATANTE, para o Exercício Financeiro de 2019, assegura ter consignado Dotação na 

sua Lei Orçamentária Anual—LOA 2019, e, caso não disponha, fica comprometido com a devida 

inclusão através de Crédito Adicional Especial na sua Lei Orçamentária em alcance, da dotação 

suficiente para ocorrer com as despesas assumidas através do presente CONTRATO DE 

RATEIO 2019. 

Parágrafo Único - O Contratante deverá informar sobre a respectiva Lei Orçamentária Anual 

juntamente com os Anexos correspondentes e/ou do respectivo Crédito Adicional Especial, 

objeto desta Cláusula, fornecendo cópia ao Consórcio, no prazo de até 90 (noventa) dias da data 

de assinatura deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR COTA-PARTE CONTRATO RATEIO do CUSTEIO e 

FORMA REPASSE: 

Sub-Cláusula Primeira - Dimensionamento do Valor Inicial Bruto do Custeio do Rateio 

2019: 

Conforme regras estabelecidas no Contrato de Programa, inerente ao rateio proporcional das 

obrigações financeiras para ocorrer às despesas das atividades do CONSÓRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, o 

CONTRATANTE fica comprometido perante o CONTRATADO com sua Cota-Parte Anual de 

2019 no valor total de R$ 52.880,94 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e 

noventa e quatro centavos), correspondente â sua participação financeira sobre valor orçado 

total para o exercício de 2019, que somou R$946.539,20 (novecentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), rateado entre todos os Municípios. 

Sub-Cláusula Segunda - Valor Mensal e Forma do Repasse: 

O período de Repasses dos valores mensais estabelecidos neste Contrato de Rateio é previsto 

em 7 (sete) parcelas mensais, conforme calendário a seguir: 

	

Parcela Vencimento 	 Valor 
R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

1 	12/06/2019 	 dois centavos) 

R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

2 	12/07/2019 	 dois centavos) 

R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

3 	12/08/2019 	 dois centavos) 
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R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

4 	12/09/2019 	 dois centavos) 

R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 
5 	14/10/2019 	 dois centavos) 

R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 
6 	12/11/2019 	 dois centavos) 

R$ 7.554.42 (Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 
7 	12/12/2019 	 dois centavos) 

Sub-Cláusula Terceira - Da forma de pagamento: 

Por força deste Contrato de Rateio, de acordo com o Protocolo de Intenções Ratificada Lei 

Municipal de Palhano N°. 35412009, de 0710612019, o CONTRATANTE repassará ao 

CONTRATADO nas datas estabelecidas na Sub-Cláusula Segunda desta CLÁUSULA 

QUARTA os respectivos valores de cada parcela, através de ordem bancária e/ou deposito 

bancário identificado, creditado em favor do CONTRATADO, na Conta Bancária do BANCO DO 

BRASIL: AGÊNCIA 4.382-6 (São João do Jaguaribe). Conta Corrente No. 7.785-2. 

Sub-Cláusula Quarta - Dos encargos por atraso nos repasses: 

O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento por mais de 30 

(trinta) dias sujeita o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de 

Consórcio Público firmado, Estatuto do CONSÓRCIO e art. 8 0 , § 50 , da Lei Federal n. 0 '1 1 107105 

(Lei Geral dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 

Sub-Cláusula Primeira - É parte integrante deste Contrato de Rateio o ANEXO 1 do 

DIMENSIONAMENTO FINANCEIRO-RATEIO MUNICIPAL 2019, individualizando os valores 

por Município conforme o percentual da população. 

6 
Sub-Cláusula Segunda - As demais planilhas do detalhamento do dimensionamento financeiro 

do Rateio 2019 do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, caso existam, são também parte integrante do Contrato 

de Programa 2019. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS e DISTRATOS: 

Sub-Cláusula Primeira - Do caráter irrevogável e Distrato: 
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Os repasses na forma disposta na Cláusula Quarta e suas respectivas sub-cláusulas, 

combinadas com as demais clausulas aqui estabelecidas, são de caráter irrevogável até o seu 

cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com 

anuência em assembleia de todos os participes, ficando assegurada a manutenção do equilibiio 

financeiro do Contrato de Programa. 

Sub-Cláusula Segunda - Das Alterações de Valores ou Cronograma: 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta 

nas Cláusulas Quarta e Quinta e suas respectivas sub-cláusulas não são serão permitidas nem 

promovidas, salvo disposição mediante "Termo Aditivo" e/ou outro documento que o substitua, 

obrigatoriamente, com anuência em assembleia de todos os partícipes, ficando assegurada a 

manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato de Programa. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: 

- Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das 

obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adímplente; 

III - Ter assegurado o correspondente Crédito Orçamentário à conta da Dotação na Lei 

Orçamentária Anual do Município, e/ou fazer constar, no prazo de 30 (trinta) dias da data de 

assinatura deste instrumento, inserindo-o através de Crédito Adicional Especial, em qual 

ocorrerão as despesas com obrigações financeiras assumidas por força deste Contrato de Rateio. 

IV - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato 

de Rateio, conforme previsto na Cláusula Quarta e suas sub-cláusulas; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

São obrigações do CONTRATADO: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos 

definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública; 
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II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente Contrato de Rateio. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

Os efeitos da vigência deste Contrato de Rateio se iniciarão na data de sua assinatura, 20 de 

junho de 2019. com  término em 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à legislação 

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

suportam. 

Sub-Cláusula Única - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula poderá ser 

prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por ações 

contempladas em Plano Plurianual. 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DO CONSORCIADO: 

Conforme disposições do Protocolo de Intenções Ratificado Lei Municipal de Jaguaruana, a 

retirada do ente municipal do Consórcio Público dependerá de ato formal de seu representante, 

na forma previamente disciplinada por lei do próprio ente federado, a ser comunicado à 

Assembléia Geral, conforme determinado no Estatuto do CONSÕRCIO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CGIRS - VJ, ciente de 

que, por força deste Contrato de Rateio, a retirada ou a extinção do consórcio público não 

prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos de 

rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já 

cumpridas pelo Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, 

os partícipes elegem o foro da Comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, Estado do Ceará, 

renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente 

Contrato de Rateio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 
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Limoeiro do Norte - CE, em 20 de junho de 2019. 
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Jose Maria Lucena, 

Prefeito Municipal de Jaguaruana 
	

PresidentedoConsó.tk— CGlRS-VJ 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

RG: 

Asnabra 

RG: 

Assinatura 


