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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO, DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE SEU 

PARCELAMENTO 

Contrato de Rateio nº 18/20 
 

CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
SERRA GAÚCHA (CONTRATANTE) E O MUNICÍPIO DE 
FARROUPILHA (CONTRATADO). 
 

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
SERRA GAÚCHA - CISGA, pessoa jurídica de direito público do tipo associação pública, com sede 
na Rua Jacob Ely, 498 – sala 05 – Centro, Garibaldi – RS – CEP 95720-000, CNPJ nº 
14.662.467/0001-01, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Douglas Favero Pasuch, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 4045932102 SSP/RS e do CPF/MF no 
773.227.620-53, domiciliado à Rua Dezenove de Janeiro,  155, SA 1, doravante denominado 
CONSÓRCIO/CREDOR; 
 
CONTRATADO: MUNICÍPIO de FARROUPILHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob n. º 89.848.949/0001/50, com sede na Praça da Emancipação, s/n, Centro, 
Farroupilha-RS, CEP 95170-444, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Pedro Evori 
Pedroso, inscrito no CPF sob n.º 371.597.040-53 e portador da RG nº 5023664096, doravante 
denominado CONSORCIADO/DEVEDOR. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 
Com fundamento no art. 241 da Constituição Federal; art. 8º, §§ 1º a 5º, da Lei Federal nº 
11.107/05; art. 10, XV, da Lei Federal nº 8.429/92; arts. 2º, VII, 11, 13, §§ 1º a 4º, 14, Parágrafo 
único, 15, §§ 1º e 2º, 16 e 17 do Decreto Federal nº 6.017/07; no Contrato de Consórcio Público 
do CISGA, seu Estatuto e Regimento Interno; na Assembleia Geral Ordinária, e respectiva ata, 
realizada aos 30 de julho de 2020; no Ofício nº 147-2020-SEGDH, de 07 de agosto de 2020, do 
Município de Farroupilha, subscrito pelo Prefeito Pedro Evori Pedrozo, RESOLVEM 
CONSÓRCIO/CREDOR E CONSORCIADO/DEVEDOR celebrar o presente contrato de rateio e de 
confissão de dívida, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
O presente contrato tem por objeto o repasse de recursos financeiros pelo 
CONSORCIADO/DEVEDOR ao CONSÓRCIO/CREDOR para a realização das despesas deste 
último, com base do art. 2º, VII, do Decreto Federal nº 6.017/07 c/c art. 12 da Lei Federal nº 
4.320/64 e conceder parcelamento de dívida consolidada referente a valor que deveriam ter 
sido assumidos, em novembro de 2019, através de celebração de contrato de rateio para o 
exercício subsequente, confessando-a. 
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Parágrafo Primeiro – O valor de cota de rateio considerará não só o valor que seria devido a 
título de repasse mensal correspondente à aplicação da fórmula do cálculo de rateio tendo por 
base o montante das despesas fixadas no orçamento do CISGA aprovado para o exercício de 
2020, como também incluirá os valores em débito, que deveriam ter sido assumidos por 
contrato de rateio nos meses anteriores do exercício 2020, e não o foram, correspondentes a: 
janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, abril de 2020, maio de 2020, junho de 2020 
e julho de 2020. 
Parágrafo Segundo – O modelo proposto pelo CONSORCIADO/DEVEDOR para adimplemento 
do valor referente aos meses anteriores foi o de pagamento em 06 (seis) parcelas, consoante 
Ofício nº 147-2020-SEGDH, de 07 de agosto de 2020, subscrito pelo Prefeito Pedro Evori 
Pedrozo, cujo entabulamento foi autorizado pela Assembleia Geral do CONSÓRCIO/CREDOR de 
30 de julho de 2020. Como só restam 05 (cinco) competências no presente exercício, o valor da 
sexta parcela será somado ao valor que seria devido, a título de cota de rateio, no mês de janeiro 
de 2021. 
Parágrafo Terceiro – O CONSORCIADO/DEVEDOR assume, expressamente, a obrigação de fazer 
consistente na celebração do contrato de rateio no mês de novembro, para ter vigência durante 
todo o exercício de 2021, providenciando suficiente e prévia dotação orçamentária e 
observando as formalidades legais previstas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXPRESSA ACEITAÇÃO DA DÍVIDA E DOS SEUS VALORES 
O CONSORCIADO/DEVEDOR, renunciando expressamente a qualquer contestação quanto ao 
valor e procedência da dívida e da soma anual de sua participação na divisão global de rateio, 
seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial, confessa, em caráter irretratável, 
integral responsabilidade de pagamento das parcelas do presente Termo, constante das 
cláusulas subsequentes, apuradas de acordo com os regramentos e instrumentos aplicáveis, 
ficando, entretanto, ressalvado ao CONSÓRCIO/CREDOR o direito de apurar, a qualquer tempo, 
a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento.  
Parágrafo Primeiro – Compromete-se o CONSORCIADO/DEVEDOR, outrossim, a assumir o 
pagamento da sexta parcela do parcelamento concedido no contrato de rateio a ser celebrado, 
no mês de novembro de 2020, para ter vigência durante o exercício 2021, a qual será acrescida 
à mensalidade cuja competência é janeiro de 2021. 
Parágrafo Segundo – A dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, sendo 
ressalvado ao CISGA o direito de sua cobrança, na hipótese de descumprimento das obrigações 
assumidas pelo CONSORCIADO/DEVEDOR, para a qual o presente instrumento constituirá título 
executivo extrajudicial. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA COTA DE RATEIO 
O CONSORCIADO/DEVEDOR fica obrigado a repassar mensalmente ao CONSÓRCIO/CREDOR, 
até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da competência, a título de cota de rateio, o valor 
de R$ 18.812,56 (dezoito mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), abaixo 
discriminado, correspondente à aplicação da fórmula do cálculo de rateio estabelecida pela 
Resolução nº 01/12 da Assembleia Geral, complementada pela Resolução nº 03/2014, 
Resolução nº 06/2015, Resolução 02/2017, Resolução 04/2018 e Resolução 03/2019 da 
Assembleia Geral, tendo por base o montante das despesas fixadas no orçamento do CISGA 
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aprovado para o exercício de 2020. Nos cinco exercícios mensais que deverão ser adimplidos, 
estará incluído, além do valor que normalmente corresponderia ao do mês, o resultante da 
divisão das cotas de rateio de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho por 6 (seis), 
sendo que a última delas está expressamente ressalvada do presente Termo e será assumida 
juntamente com a parcela de janeiro de 2021, do próximo contrato de rateio a ser celebrado, 
em novembro do corrente ano.  
 

 

Valor  
mensal  

originário 

Valor renegociado 
das mensalidades 

pretéritas do 
exercício 2020 

Valor total  
MENSAL  

a ser pago 

a) Agosto.2020  R$    8.682,72   R$  10.129,84   R$               18.812,56  

b) Setembro.2020  R$    8.682,72   R$  10.129,84   R$               18.812,56  

c) Outubro.2020  R$    8.682,72   R$  10.129,84   R$               18.812,56  

d) Novembro.2020  R$    8.682,72   R$  10.129,84   R$               18.812,56  

e) Dezembro.2020  R$    8.682,72   R$  10.129,84   R$               18.812,56  

 
 

Parágrafo Primeiro – O valor renegociado não sofreu nem atualização monetária, nem 
incidência de juros, concessão efetuada pelo Comitê de Administração em prol da manutenção 
do CONSORCIADO/DEVEDOR nos quadros do CONSÓRCIO/CREDOR, “ad referendum” da 
Assembleia Geral, e corresponde às seguintes parcelas que deveriam ter sido, e não o foram, 
assumidas por contrato de rateio em época própria e adimplidas até o dia 5 (cinco) do mês 
posterior ao da competência: 
 

 
Valor mensal  

da cota de rateio 
Vencimento da 

obrigação Pagamento 

a) Janeiro.2020  R$    8.682,72  05/02/2020 NÃO HOUVE 

b) Fevereiro.2020  R$    8.682,72  05/03/2020 NÃO HOUVE 

c) Março.2020  R$    8.682,72  03/04/2020 NÃO HOUVE 

d) Abril.2020  R$    8.682,72  05/05/2020 NÃO HOUVE 

e) Maio.2020  R$    8.682,72  05/06/2020 NÃO HOUVE 

f) Junho.2020  R$    8.682,72  03/07/2020 NÃO HOUVE 

g) Julho.2020  R$    8.682,72  05/08/2020 NÃO HOUVE 

 
Parágrafo Segundo – O valor da cota de rateio estabelecida nesta cláusula poderá ser alterado 
por resolução do colegiado competente do CONSÓRCIO/CREDOR com o objetivo de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da presente relação contratual, para garantir o 
atendimento de despesas decorrentes de imprevistos fundados em caso fortuito, força maior 
ou excepcional interesse público. 
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Parágrafo Terceiro – O valor da cota de rateio deverá ser depositado pelo 
CONSORCIADO/DEVEDOR na conta corrente nº 04.071308.0-8, de titularidade do 
CONSÓRCIO/CREDOR, no Banrisul – Agência 0218/ RS. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 
A dívida ora reconhecida e assumida pelo CONSORCIADO/DEVEDOR é tida como líquida, certa 
e exigível, nos valores acima discriminados, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 784, III, do 
Código de Processo Civil Brasileiro, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do 
presente instrumento de rateio e de confissão de dívida. 
Parágrafo único – A eventual tolerância à infringência de qualquer das cláusulas deste 
instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá mera liberalidade 
do CONSÓRCIO/CREDOR, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o 
CONSORCIADO/DEVEDOR faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, 
Regimento do Consórcio e Art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei dos Consórcios 
Públicos), e os débitos inadimplidos serão objeto de ação de execução que terá por título 
extrajudicial o instrumento contratual descumprido. 
Parágrafo Primeiro – O inadimplemento de qualquer das parcelas acima discriminadas, após 
regular notificação para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de qualquer 
outra notificação judicial ou extrajudicial, acarretará, de pleno direito, o vencimento antecipado 
de todas as demais parcelas vincendas, e sua cobrança na forma prevista no caput, sem nenhum 
prejuízo de eventual apuração de responsabilidade civil ou administrativa através de ação 
própria, na hipótese de ocorrência de danos, nem também da possibilidade de suspensão e 
exclusão do ente consorciado (conforme previsto na Cláusula Décima Nona do Contrato de 
Consórcio Público e no Título XX do Estatuto do CISGA). 
Parágrafo Segundo – Na hipótese de inadimplemento tratada no parágrafo antecedente, além 
da execução do presente instrumento, ficará o CONSORCIADO/DEVEDOR sujeito ao pagamento 
do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 15% (quinze por cento), 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e mais custas processuais e 
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito. 
Parágrafo Terceiro – A não celebração de contrato de rateio, até o último dia do mês de 
novembro de 2020, para vigência em 2021, acarretará o vencimento antecipado das parcelas 
vincendas do presente Termo, sobre as quais incidirão a aplicação de multa de 15% (quinze por 
cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e mais custas 
processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
do débito, ficando o CONSÓRCIO/CREDOR autorizado a cobrar, administrativa ou judicialmente, 
a sexta prestação do parcelamento, em relação a qual, desde já, efetua o 
CONSORCIADO/DEVEDOR confissão de dívida. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
O presente instrumento vigerá de 15/08/2020 até 31/12/2020, sendo, todavia, rescindido no 
caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas as formalidades 
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estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05 e aquelas previstas no 
Contrato de Consórcio Público e em seu Estatuto. Acaso não cumpridas as citadas formalidades, 
não há rescisão do contrato de rateio. 
Parágrafo Único – Eventual retirada do ente consorciado não prejudicará as obrigações já 
constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público e/ou os demais entes 
consorciados, dentre as quais, inclusive, as previstas neste contrato de rateio e de confissão de 
dívida, e só será deferida pela Assembleia Geral se quitados todos os débitos assumidos e que 
deveriam ter sido assumidos nos termos do Estatuto do CISGA, do Regimento do CISGA, da Lei 
Federal nº 11.107/2005, do Decreto Federal nº 6.017/2007 e especialmente dos incisos I e IV da 
Cláusula Sétima do Contrato de Consórcio Público, e somente se transcorrido o prazo de 
carência para exercício do direito de retirada previsto na Cláusula Sexta, inciso IV e Cláusula 
Décima Oitava, parágrafo terceiro do Contrato de Consórcio Público e no art. 30, parágrafo 
terceiro do Estatuto. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente instrumento, no âmbito do CONSORCIADO/DEVEDOR, 
correrão por conta da dotação orçamentária do município, na modalidade 71 – Transferências 
a Consórcios Públicos, previstas na lei orçamentária do município CONSORCIADO/DEVEDOR. 
Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem 
suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas 
configurará ato de improbidade administrativa, insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal no 
8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa). 
 
CLÁUSULA NONA – DE EVENTUAIS RESTRIÇÕES NA REALIZAÇÃO DA DESPESA 
Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou 
qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o CONSORCIADO/DEVEDOR, 
mediante notificação escrita, deverá imediatamente informá-la ao CONSÓRCIO/CREDOR, 
apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição 
prevista no contrato de rateio. 
Parágrafo Primeiro –  A eventual impossibilidade de o CONSORCIADO/DEVEDOR cumprir 
obrigação orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o 
CONSÓRCIO/CREDOR a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos 
novos limites. 
Parágrafo Segundo – A realização da comunicação prevista nesta cláusula, por si só, não ilide o 
reconhecimento de inadimplemento contratual, nem a possibilidade de aplicação de todas as 
sanções e os consectários previstos neste Termo, nos Documentos Constitutivos do CISGA e na 
legislação de regência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Garibaldi/RS para dirimir dúvidas 
emergentes do presente acordo, abdicando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma na presença de duas testemunhas. 
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Garibaldi, RS, 14 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
 
__________________________________               __________________________                                                              
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento   Município de Farroupilha 
Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA          
 
 
Testemunhas (letras legíveis): 
 
Nome: _________________________ RG:_________________ CPF:_________________ 
 
Nome: _________________________ RG:_________________ CPF:_________________ 


