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CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, E DE OUTRO LADO O CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 
 

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. Rogério Cruz Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
CPF n.º 221.210.306-97 e RG n.º M-384687-SSP/MG, residente e domiciliado à Avenida 
Ademar Vieira da Cunha, nº 908, bairro Vila Nova, neste Município, doravante denominado 
CONSORCIADO, de outro lado o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA, pessoa 
jurídica de direito privado constituída na forma de associação pública, inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.353.387/0001-58, com sede no Pólo de Educação Ambiental do Caparaó, situado na 
Rua Principal, s/nº, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço/ES, neste ato representada 
por seu Presidente, Sr. Carlos Henrique Emerick Storck, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado a Rua Azelina Fernandes Machado, nº 45, centro, Irupi/ES, doravante 
denominado CONSÓRCIO CAPARAÓ. 
 
01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1 – O objeto do presente contrato de rateio é o direcionamento de recursos financeiros 
a serem repassados pela Prefeitura Municipal de Iúna, ao CONSORCIO CAPARAÓ, para a 
CONTRATAÇÃO de empresa especializada, que tenha como objetivo principal a expertise 
para  A REALIZAÇÃO DA FASE “A” DO PROJETO DO EVENTO “CAPARAÓ ADVENTURE BRAZIL”. 
 
Parágrafo Único – Consideram-se despesas da Fase A do projeto do evento “Caparaó 
Adventure Brazil”, entre outras que vierem a ser regularmente instituídas: 
 

1) Desenvolvimento do pré-projeto; 
2) Desenvolvimento layout e conceito visual do evento; 
3) Desenvolvimento do site oficial do evento; 
4) Criação da folheteria e layout para estande da Expotur; 
5) Vídeo institucional do evento com depoimentos dos 11 prefeitos da região e o Vice 

Governador do Estado do Espirito Santo em exercício; 
6) Lançamento do evento na Expotur 2014; 
7) Registro de domínio, lançamento e administração do site oficial do evento; 
8) Levantamento leitos da Região do Caparaó e definição das categorias de 

hospedagem; 
9) Articulação com representantes na Europa; 
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10) Reconhecimento das cidades sedes e pré-levantamento de percurso e 
potencialidades das modalidades esportivas em cada uma das 11 cidades do Caparaó 
Capixaba; 

11) Viagens da equipe do projeto ao Caparaó Capixaba para levantamento das 
potencialidades esportivas nos 11 municípios do Caparaó; 

12) Chegada das agências europeias para apresentação da região e evento in loco; 
13) Prestação de contas dos recursos repassados pelo Consórcio Caparaó. 

 
02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO: 
I – O Consorciado fica obrigado a transferir ao CONSORCIO CAPARAÓ o valor fixado na 
Cláusula Quarta, denominados Cota de Rateio, a qual será efetuada em parcela única, que 
corresponderá à despesa realizada pelo Consórcio do Caparaó a empresa contratada para 
execução da FASE A do projeto do evento “Caparaó Adventure Brazil”. 
 
Parágrafo Primeiro – O montante a ser repassado ao CONSORCIO CAPARAÓ é uma única 
cota, e deverá ser depositada na conta corrente 7.203.292 do CONSORCIO CAPARAÓ, no 
Banco Banestes, Agencia 121. 
 
Parágrafo Segundo – O CONSORCIADO se obriga ainda a notificar, por escrito, o CONSORCIO 
CAPARAÓ sobre qualquer restrição na realização de despesas, de empenhos ou de 
movimentação financeira, ou sobre qualquer restrição derivada das normas de direito 
financeiro, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir 
o repasse da Cota de Rateio prevista no presente instrumento. 
 
II – O valor da Cota de Rateio estabelecida na Cláusula Quarta poderá ser alterada por 
decisão fundamentada do colegiado competente para fins de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro dos instrumentos celebrados entre o CONSÓRCIO CAPARAÓ e o 
CONSORCIADO, nos termos do Estatuto do Consórcio. 
 
03 – CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO CAPARAÓ: 
São obrigações do CONSORCIO CAPARAÓ: 
I – Aplicar o recurso transferido pelo CONSORCIADO, vide o presente Contrato de Rateio, na 
consecução dos objetivos e finalidades previstos na execução da FASE A do projeto do 
evento “Caparaó Adventure Brazil”, a empresa especializada a ser contratada para a 
realização de eventos de esportes/turismo de aventura, caracterizando-se assim por notória 
especialização no segmento. 
II – Alocar as receitas e executar as despesas em conformidade com as normas de direito 
financeiro aplicáveis às entidades públicas; 
III – Fornecer ao CONSORCIADO as informações necessárias para que sejam consolidas, nas 
contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em 
virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada 
ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos 
atendidos, a fim de permitir o atendimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000. 
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Parágrafo Primeiro – É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio do contrato de 
rateio, inclusive os oriundos de transferências de operações de crédito, para o atendimento 
de despesas classificadas como genéricas, entendendo-se por despesas genéricas aquelas 
em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida. 
 
Parágrafo Segundo – Não se consideram como genéricas as despesas de administração e 
planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de 
contabilidade pública. 
 
04 - CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
Parágrafo Único – O CONSORCIADO fica comprometido, perante o Consórcio do Caparaó, a 
repassar uma Cota Única de Rateio no valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), na 
agência e conta determinadas no parágrafo primeiro da cláusula segunda. 
 
05 - CLÁUSULA QUINTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1 – A dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2014, necessária para suportar 
as despesas assumidas pelo CONSORCIADO, será 130001.2781200282.082.33903900000 – 
Ficha 325. 
 
06 – CLÁUSULA SEXTA – DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE RATEIO: 
6.1 – Os entes consorciados ao CONSÓRCIO CAPARAÓ, isolados ou em conjunto, bem como 
o CONSÓRCIO CAPARAÓ, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
previstas neste Contrato de Rateio, desde que adimplentes com suas obrigações. 
 
07 - CLÁUSULA SÉTIMA – DO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE RATEIO: 
7.1 – Poderá ser o CONSORCIADO excluído do CONSORCIO CAPARAÓ, em conformidade com 
o Contrato do Consórcio Público, e após prévia suspensão, quando não consignar, em sua lei 
orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas 
assumidas por meio do presente instrumento. 
 
08 - CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
8.1 – A transferência do recurso financeiro pelo CONSORCIADO ao CONSORCIO CAPARAÓ 
conforme o Contrato de Rateio será executada como despesas do CONSORCIADO na 
modalidade de aplicação “Transferências a Consórcios Públicos”. 
 
Subcláusula Primeira – O pagamento realizado pelo CONSORCIADO ao CONSORCIO 
CAPARAÓ, decorrentes da contratação direta do fornecimento de bens ou da prestação de 
serviços pelo CONSORCIO CAPARAÓ nos termos do inciso III do § 1º do art. 2º da lei 11.107, 
de 6 de abril de 2005, será executado como despesa do CONSORCIADO na modalidade de 
aplicação “Aplicações Diretas”. 
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09 - CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA: 
9.1 – Para os efeitos deste Contrato de Rateio, a vigência inicia na data de sua assinatura e 
termina em 31 de dezembro de 2014 em estrita observância à legislação orçamentária e 
financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o suportam. 
 
10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: 
10.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Guaçuí para dirimir quaisquer dúvidas emergentes 
do presente Contrato de Rateio. 
 
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas vias 
de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 
 
Iúna - ES, 17 de outubro de 2014. 
 
 
MUNICÍPIO DE IÚNA – ES 
Rogerio Cruz Silva – Prefeito 
 
 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA 
Carlos Henrique Emerick Storck / ou procurador legalmente habilitado 


