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CONTRATO DE PROGRAMA Nº. 028/CISAMREC/2021 
 

Contrato de Programa que entre si celebram o 
Município de Treviso e o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC – 
CISAMREC, para a transferência parcial de 
encargos, em caráter excepcional, de aporte 
financeiro para o custeio de manutenção de 10 
(dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). 

 
MUNICÍPIO DE TREVISO pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
10.461.159/0001-67, com sede administrativa na Av. Professor José Forest Abatti nº 
258 Bairro Centro, Treviso, (SC), neste ato representado por seu Prefeito Sr. VALÉRIO 
MORETTI, através do Fundo Municipal de Saúde, aqui representado pelo(a) seu/sua 
gestor(a), Secretário(a) Municipal de Saúde, neste ato denominado de MUNICÍPIO, 
resolvem firmar o presente e, 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC, pessoa 
jurídica de direito público, CNPJ nº. 13.791.885/0001-36, com sede na Avenida Santos 
Dumont nº. 1980 – Salas 03 e 04, Bairro São Luiz, Criciúma (SC), representado por 
seu Presidente, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, o Sr. AGENOR CORAL com 
anuência do Diretor Executivo o Sr. ROQUE SALVAN, neste ato denominado de 
CONTRATADO, resolvem firmar o presente. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA, considerando o disposto no Estatuto Social, atendendo 
a Lei Federal nº. 11.107 de 6 de abril de 2005, Decreto Federal nº. 6017 de 17 de 
janeiro de 2007 e afim ratificado pela Lei Municipal nº. 567 de 01 de dezembro de 2010 
e através do Convênio do Cooperação 001/CISAMREC/2021, nos termos a seguir 
dispostos. 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 

 
1.1 O presente contrato tem por objeto a disciplina das relações estabelecidas entre as 

partes, consistindo na transferência de atribuições e prestação de serviços de 
saúde, geridos de forma associada pelos Municípios Consorciados. 

 
1.2 O MUNICÍPIO transfere ao CONSÓRCIO a execução parcial de encargos, em 

caráter excepcional, de aporte financeiro para o custeio de manutenção de 10 (dez) 
leitos de Unidades de Terapia Intensiva-UTI, instalados no Hospital de Retaguarda 
Rio Maina, sob gestão do município de Criciúma, sito na Rua Luiz Pirola de Noé nº. 
150, em Criciúma SC, imprescindíveis para o tratamento das pessoas infectadas 
pelo COVID-19, decorrente da pandemia do coronavírus. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Do Aporte Financeiro 

 
2.1 O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor mensal de R$ 3.666,55 (três mil, 
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seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) pelo período de 6 
mêses, perfazendo o total de R$ 21.999,28 (vinte e um mil, novecentos e noventa e 
nove reais e vinte e oito centavos). 

 
Parágrafo primeiro. O aporte financeiro deverá ser realizado em conta bancária do 
CISAMREC, descrita a seguir: 
 
Banco do Brasil: 001 
Agência: 3226-3 
Conta Corrente: 21.150-8 (Manutenção das UTI’s – COVID) 
  
Parágrafo segundo. Fica estabelecido que não havendo o devido aporte financeiro por 
parte do município consorciado, desobrigará o CISAMREC dos repasses ao município 
de Criciúma do valor correspondente, permitindo que o CISAMREC tome as devidas 
providencias cabíveis. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA 
Do Prazo 

 
3.1 O MUNICÍPIO repassará ao CONSÓRCIO o valor mensal de R$ 3.666,55 (três mil, 

seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) até o dia 10 do 
mês subseqüente ao dos serviços disponibilizados. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Das Obrigações 
 

4.1 É de responsabilidade do CONSÓRCIO: 
 

a) Repassar ao município de Criciúma a importância, per capita, do aporte advindo 
do município, conforme item 2.1 deste instrumento contratual; 

b) Prestar contas aos órgãos competentes dos atos decorrentes da execução deste 
contrato; 

c) Produzir, coletar, analisar e encaminhar informações a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município, ou Secretaria equivalente, sobre os serviços prestados, por 
meio de relatórios mensais e nas formas determinadas em seu estatuto social. 

d) Fornecer informações, sempre que requerido pelos MUNICÍPIOS; 
e) Disponibilizar a contratante suas informações contábeis e demonstrações 

financeiras, exigidas segundo a legislação pertinente, relativos ao 
desenvolvimento e ao cumprimento das ações estabelecidas; 

f) Permitir acesso aos documentos e registros administrativos ao representante 
credenciado do MUNICÍPIO, sempre que necessário; 
 

4.2 É de responsabilidade do MUNICÍPIO: 
 

a) Realizar o aporte financeiro conforme item 2.1 deste instrumento contratual, no 
prazo estabelecido no item 3.1 deste mesmo instrumento; 

b) Prestar todas as informações que se fizerem necessárias à execução deste 
acordo; 

c) Observar fielmente os atos expedidos pelo CONSÓRCIO, em especial no que se 
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refere às rotinas referentes à prestação dos serviços; 
d) Realizar fiscalização das atividades do consórcio, devendo o CONSÓRCIO 

permitir o livre acesso de seus representantes aos bens, equipamentos, 
instalações e serviços; 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Dos Serviços Prestados 

 
5.1 Os serviços prestados estão descriminados no ANEXO I deste instrumento 

contratual, cujo este refere-se ao convênio do cooperação e seu plano de trabalho. 
 
5.2 O MUNICÍPIO declara haver manifestação favorável a celebração deste contrato 

por parte da Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente. 
 
5.3 As despesas decorrentes da execução são aquelas constantes no item 2.1 deste 

instrumento contratual. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Vigência 

 
6.1 O prazo de execução deste contrato de gestão associada será indeterminado, nas 

formas do Estatuto Social ratificado pelos consorciados. 
 
6.2 O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o convênio de 

cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Alteração 

 
7.1 Este contrato de programa poderá ser alterado mediante a alteração do convênio 

de cooperação por decisão das partes, por meio de termo aditivo, mediante prévia 
aprovação do conselho executivo do CISAMREC, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública decorrente do COVID-19.  

 
CLÁUSULA OITAVA 

Das Penalidades 
 
8.1 O presente contrato de programa será rescindido nas seguintes situações: 
 

a) Retirada ou exclusão do MUNICÍPIO; 
b) Manifestação formal do MUNICÍPIO de não mais integrar as ações a que se 

refere o contrato de programa; 
c) Superveniência de norma legal ao fato administrativo que o tome, formal ou 

materialmente inexequível. 
 
8.2 Em caso de descumprimento do disposto neste contrato, bem como nas resoluções 

referentes a operacionalização das ações, serão cabíveis as seguintes sanções, 
nos termos do Estatuto Social: 
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a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de uso dos serviços; 
c) Exclusão do Consórcio. 

 
CLÁUSULA NONA 

Das Disposições Gerais 
 
9.1 O exercício das atribuições de planejamento, regulação e fiscalização das 

atividades do CONSÓRCIO, inclusive no que se refere aos serviços prestados, é 
comum a todos os Municípios integrantes, podendo estes delegar as comissões ou 
ao Conselho Fiscal ou, ainda, acatar propostas elaboradas por este. 

 
9.2 Este contrato será automaticamente extinto no caso de o CONSÓRCIO não mais 

integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão 
associada se serviços públicos por meio de consórcio público ou convênio de 
cooperação. 

 
9.3 A retirada por parte do MUNICÍPIO, sua exclusão ou a extinção do CONSÓRCIO 

não prejudicarão as obrigações assumidas, sobretudo aquelas constantes deste 
contrato, bem como no contrato de rateio, mantendo-se os efeitos deste contrato. 

 
9.4 O contrato de programa continuará produzindo efeitos mesmo quando extinto o 

consórcio público. 
 
9.5 Em caso de extinção deste contrato, nos termos da lei 11.107/2005, dependerá do 

prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas pelo MUNICÍPIO. 
 
9.6 As partes definirão o momento da transferência dos encargos aqui assumidos, que 

será declarado por ato do Presidente do CONSÓRCIO. 
 
9.7 As partes elegem o foro da Comarca de Criciúma (SC) para dirimir controvérsias 

oriundas deste instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas 
vias de igual teor e forma. 
 
Criciúma (SC), 09 de março de 2021. 

 
 
 

VALÉRIO MORETTI 
Prefeito Municipal de Treviso 

 
 
 
                 AGENOR CORAL                                                    ROQUE SALVAN 
Prefeito Municipal de Morro da Fumaça                        Diretor Executivo do CISAMREC 
          Presidente do CISAMREC 


