
 

 

(TIMBRE DO MUNICÍPIO) 
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ________ /______ 

 
 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE E O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE, ATENÇÃO À SANIDADE DOS 

PRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR DA SERRA CATARINENSE - 
CISAMA. 

 
O MUNICÍPIO DE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n°, com sede na, 
representada pelo prefeito Excelentíssimo Senhor (a), doravante denominado 
CONSORCIADO/CONTRATANTE e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO 
AMBIENTE, ATENÇÃO À SANIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA E SEGURANÇA 
ALIMENTAR DA SERRA CATARINENSE - CISAMA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
o n. 11.173.405/0001-48, representado pelo seu Presidente, Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante 
denominado CONSÓRCIO/CONTRATADO, celebram o presente Contrato de Programa, que se regerá 
pelas cláusulas e condições que seguem: 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Cláusula Primeira. Aplica-se ao presente contrato as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, do 
Decreto Federal nº 6.017/07, do Estatuto do CISAMA e da Lei Municipal  N º 1.901/2010  ( 18/08/2010). 
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito administrativo. 
Cláusula Segunda. É dispensada a realização de licitação pública para a celebração deste contrato de 
programa, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
DO OBJETO 
Cláusula terceira. O contrato de Programa “Desenvolver Serra Catarinense” tem por objeto a prestação 
de serviço público em regime de gestão associada com o objetivo de: 
I - Orientar os Municípios na elaboração de planos municipais, programas, serviços e projetos na área de  
Direitos Humanos e assistência social; 
III- Promover junto aos Municípios a troca de experiências, a fim de programar a Política  de 
Direitos Humanos e de  Assistência Social, propondo iniciativas de geração de renda a nível regional;  
IV - Orientar sobre  a operacionalização de fundos da criança e do adolescente, tutelar entre outros; 
V -  Acompanhar, diretamente Direitos Humanos e  a área social dos Municípios, promovendo 
treinamentos, capacitações,  roda de  conversas, audiência pública, seminários, conferencias entre  
outras; 
VI -  Assessorar os conselhos municipais;  
VII -  Mediar à integração das Secretarias Municipais de Assistência Social com a Secretaria de Estado 
da Assistência Social, Trabalho e Habitação, por outra Secretaria Estadual e Federal ou por entidades 
sociais;  
VIII -  Assessorar na elaboração de instrumentos, visando obter um diagnóstico social que viabilize a 
execução de projetos e programas. 
IX - Assessorar a implantação  do Estatuto da Criança e do adolescente e na elaboração dos Planos 
Municipais e formulação das políticas de atendimento e serviços especiais de prevenção e proteção;  
X- Assessorar a implantação de fóruns e encontros regionais, visando à defesa dos direitos humanos e  
sociais, e ao enfrentamento da exclusão social.  
XI - Acompanhar a área de assistência social dos Municípios, a fim de  promovendo cursos de 
capacitações aos conselheiros municipais (Assistência Social, Direitos da Criança e Adolescente, 
Tutelares, Idosos entre outros.); 
XII -Representar os municípios nas diversas instâncias de pactuação e deliberação. 



 

 

XIII -  Participar, organizar e providenciar os materiais para as reuniões do Colegiados da Assistência 
Social e  a Câmara Temática  do CISAMA; 
XVI -  Assessorar, providenciar elaborar, encaminhar e acompanhar as solicitações dos municípios nas 
áreas  de Direitos Humanos e  de Assistência Social; 
XV -  Encaminhar e orientar os municípios sobre informes, portarias, Leis e instruções normativas; 
XVI - Atender, sempre as solicitações dos (as) Gestores (as)  Municipais com relação a Política de  
Direitos Humanos e de Assistência Social; 
XVII -  Estimular e assessorar a formalização de consórcio pública entre os municípios; 
XVIII - Discutir e elaborar projetos que venham atender as demandas regionais; possibilidades de 
financiamentos para a área de direitos  humanos e de assistência social dos municípios. 
XIX -  Coordenar a área de Direitos Humanos e de Assistência Social do CISAMA com relação ao 
Consórcio de Abrigos Institucional.  
XX - Captar recursos para o consórcio na área de Direitos Humanos e  de Assistência Social. 
XXI - Fazer Laudo de Impacto Social para o CISAMA. 
XXII - Coordenação, execução das Conferências Municipais  na Área de Direitos Humanos  e  de 
Assistência Social e Regionais. 
XXIII - Levantamento  nos  sitis  oficiais de  prazos que os  municípios tem  que   cumprir na Gestão de 
Direitos Humanos e de Assistência Social otimizando custos e tempo dos (as) Gestores (as)  Municipais  
via  mala  direta. 
XXIV - Fortalecer o Serviço  Interinstitucional de Acolhimento  visando o diálogo com os Órgãos de 
Justiça, na oferta do serviço, por meio das Rodas de Conversa e Orientações Conjuntas. 
XXV -  Contribuir com o  processo de regionalização dos Serviços de Média e Alta Complexidade. 
XXVI - Apoiar Tecnicamente os Profissionais do Serviço de Acolhimento Institucional  para Crianças e 
Adolescentes na elaboração do Projeto Politico Pedagógico do  acolhimento, Plano  de Rotina; 
XXVII - Propor e colaborar na execução de ações de capacitação dos recursos humanos do Serviço de 
Acolhimento Institucional; 
XXVII - Promover eventos, juntamente com órgãos de instância estadual e nacional, no sentido de 
fomentar o desenvolvimento de atividades de capacitação e repasse de informações acerca de questões 
DOS Direitos Humanos e de  Assistência Social; 
XXVIII - Apoiar Tecnicamente os municípios  sobre o Serviço de Família Acolhedora  de  acordo    com as 
Normativas do CONANDA,  minutas  de Leis,  capacitações, seminários,  rodas de   conversas para 
implantar  o serviço na Serra Catarinense.  
DAS METAS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Cláusula quarta. São obrigações e responsabilidades do CONSORCIADO/CONTRATANTE: 

a)  - cumprir os objetivo propostos neste  contrato  de  programa de  Direitos Humanos e de 
Assistência Social; 

b)  - Prestar apoio e fomentar iniciativas de modernização nos   municípios para garantia dos  
Direitos Humanos  e  de Assistência Social; 

c)   - Apoiar Tecnicamente os Profissionais  dos Municípios para o   desempenho de  seu   papel   
profissional   no    município; 

d)  -  prever na Lei Orçamentária Anual – LOA os recursos necessários ao funcionamento do 
Programa de Direitos Humanos e de Assistência Social;  

e)  - repassar os recursos respectivos ao contratado por meio de contrato de rateio estabelecido 
anualmente; 

f) - submeter, anualmente ou sempre que solicitado, plano de ação e relatório composto de 
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços  prestados 
pelo   CISAMA; 

g)  - controlar e acompanhar toda a execução do contrato. 
 
 



 

 

 
 
 
Cláusula quinta. São obrigações e responsabilidades do CONSÓRCIO/CONTRATADO: 
I - executar os serviços nas condições estipulados no presente contrato de Programa: 
 
I- Propor e analisar medidas visando à melhoria na qualidade dos serviços públicos dos Municípios 
integrantes da AMURES e CISAMA; 
II-  Manifestar-se sobre questões da Política de Direitos Humanos e de Assistência Social. 
III-  Desenvolver estudos acerca de questões de Direitos   Humanos e  de  Assistência Social, 
Acolhimento Institucional e de Família Acolhedora; 
IV- Propor e colaborar na execução de ações de capacitação dos recursos humanos na área de 
Assistência sócia e   dos Direitos da Criança e  do Adolescente; 
V- Promover eventos, juntamente com órgãos de instância estadual e nacional, no sentido de fomentar 
o desenvolvimento de atividades de capacitação e repasse de informações acerca de questões  Sociais; 
VII- Estimular atividades que se proponham a colaborar com o poder público municipal no âmbito 
dos Direitos Humanos e de  Assistência Social; 
VIII-   Prestar apoio e fomentar iniciativas de modernização  das Secretarias Municipais de Assistência 
Social no âmbito técnico e de gestão;  
IX - Fortalecer o CISAMA  em todos os municípios consorciados através da celebração de convênios de 
cooperação técnica; 
X – Emitir  análise, parecer técnico sempre que   solicitado a fim  de orientar  os Programas, Serviços  e 
Projetos. 
XI - Articular e desenvolver atividades de capacitação em parceria com o Núcleo de Educação 
Permanente do SUAS Regional; 
XII - Elaborar instruções normativas para padronização de serviço, programas e   projetos  sempre que  
se  fizer   necessário; 
XIII - Permitir o livre acesso dos representantes da contratante aos  documentos  disponível nas 
plataformas AMURES E CISAMA; 
 
DOS RECURSOS 
Cláusula sexta. A despesa com a execução deste contrato correrá de acordo com o contrato de rateio e  
ou com o repasse  automático dos   municipios firmado anualmente, devendo ser previstos os novos 
créditos orçamentários capazes de dar guarida às despesas decorrentes de eventuais prorrogações 
deste contrato, mediante termo aditivo. 
 
DA RESCISÃO 
Cláusula sétima. O presente contrato de Programa poderá ser rescindido por: 

a) descumprimento de qualquer das metas para consecução do objeto; 
b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente, 

inexequível; 
c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da parte 

que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 30 dias, respeitando as metas em curso 
constante em contrato de rateio.  

 
DAS PENALIDADES 
Cláusula oitava. Em caso de descumprimento das obrigações ajustadas pelo contratante, o presente 
contrato será rescindido; 
 



 

 

Cláusula nona. Em caso de descumprimento das obrigações ajustadas pelo contratado, o presente 
contrato será rescindido implicando na suspensão do repasse de recursos previsto no contrato de 
rateio. 
 
Parágrafo único. as penalidades serão aplicadas pela Assembleia Geral do CISAMA. 
DA VIGÊNCIA E ADITAMENTO 
Cláusula décima. O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, enquanto o 
Município for consorciado, mantenedor do contrato de rateio e das responsabilidades estabelecidos por 
este instrumento, podendo ser alterado por meio de assinatura de termo aditivo, sendo vedada a 
modificação do seu objeto. 
 
DO FORO 
Cláusula décima primeira. Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina para dirimir 
as questões decorrentes do presente Contrato. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Cláusula décima segunda. Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma. 
 
Lages            de 2019 
 
 
Consórcio/contratado 
 
Presidente CISAMA 
 
 
 
 
Consorciado/contratante 
 
 


