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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2022. 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM CONJUNTO COM O 
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA, E A FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
ALTO VALE DO ITAJAÍ - UNIDAVI 

 

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01 – Centro, em Rio do Sul – SC, neste 
ato representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com 
sede na Rua Verde Vale, nº 77 – Bairro Canta Galo, em Rio do Sul – SC, neste ato representada pelo 
secretária - interina, Sr. FERNANDA MABEL FELTRIN ODEBRECHT, em conjunto com o 
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, 
também com sede na Rua Verde Vale, nº 77 – Bairro Canta Galo, em Rio do Sul – SC, neste ato 
representado pela presidente, Sra. PATRICIA LOURDES PUREZA DE SOUZA, doravante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 85.784.023/0001-97, com sede na Guilherme Gemballa, nº 13 – Jardim 
América– SC, neste ato representado pela seu reitor, Sr. ALCIR TEIXEIRA, doravante denominado 
simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente Termo de 
Colaboração, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal e com fundamento na Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Termo de Colaboração tem como objeto principal o apoio efetivo do Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA na manutenção e custeio da execução do Projeto 
"Arboriza Rio do Sul” que possui o intuito de promover o incremento da produção de mudas de 
espécies arbóreas para plantio na unidade, distribuição para o município (arborização urbana) e 
entidades afins, resgatando valores, autoestima e vivências afetivas dos socioeducandos, através de 
ações concretas do trabalho e troca de experiências. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REPASSE 

 

Para execução do presente Termo de Colaboração o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), repassará 



a importância de R$ 49.940,00 (quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais) tendo como 
objetivo exclusivo a execução do objeto deste Convênio, conforme PLANO DE APLICAÇÃO E 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, apensados como Anexo I, parte integrante deste Termo de 
Colaboração. 
 

I – As despesas correntes do atendimento ao disposto nesta Cláusula correrão à conta dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), no valor total de R$ 49.940,00 
(quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais) conforme dotação abaixo: 
 

Ação: 2079 - Manutenção de Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

 

Referência: 548 

 

Vínculo 30900000 

 

II – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a firmar Termo Aditivo ao presente instrumento, 
com finalidade única e exclusiva, de recompor as parcelas do repasse frente ao prazo de vigência, 
desde que não importe em supressão ou acréscimo de valores, e atendido os interesses das partes 
integrantes deste Termo de Colaboração. 
 

III – Fica autorizado, caso comprovada a oportunidade e conveniência, a prorrogação do prazo de 
vigência, nos termos da Lei 8.666/93, visando cumprir o repasse dos valores. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Os recursos de que trata a Cláusula Terceira, serão liberados pela PMRS/FIA à CONVENIADA, 
conforme obrigações, onde seguem as determinações abaixo: 
 

I – A aplicação do recurso deve refletir exatamente o que foi solicitado no Plano de Aplicação do 
Projeto apresentado, sendo terminantemente proibido este recurso ser aplicado de maneira diversa a 
aquela prevista na autorização do Chefe do Poder Executivo. Será solicitada a devolução de todo o 
recurso aplicado em desconformidade com o Plano de Aplicação; 
 

II – Pagamento será efetuado no dia posterior à publicação conforme Plano de Aplicação do Projeto, 
torna-se necessário à abertura de conta específica e vinculada, devendo ser identificada com o nome 
da unidade ou servidor recebedor dos recursos acrescida da expressão Auxílio, ou Contribuição, ou 
Subvenção, Adiantamento ou Convênio, e do nome da unidade concedente; 
 

III – A liberação das parcelas do Convênio poderá ser suspensa se verificado o desvio de finalidade 
na aplicação do valor do convênio, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases 
programadas e práticas atentatórias aos princípios que regem a Administração Pública; 
 

IV – O descumprimento pela conveniada de qualquer cláusula ou condição do convênio, poderá 



conforme já citado, determinar que seja efetuada imediatamente a devolução do recurso. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO/FIA 

 

O MUNICÍPIO/FIA obriga-se a: 
 

I – Efetuar o repasse do recurso financeiro. 
 

II – Prestar orientação técnica e supervisionar a execução do programa que esteja relacionado com o 
objeto deste Convênio; 
 

III – Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste convênio; 
 

IV – Examinar e aprovar através de parecer técnico, a reformulação do Plano de Trabalho, quando se 
fizer necessário desde que não implique na alteração do objeto do Convênio; 
 

V – Fornecer ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente informações pertinentes ao 
atendimento e ao recurso financeiro destinado a execução do presente Convênio; 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 

 

A CONVENIADA se obriga a: 
 

I – Responsabiliza-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, que não poderão ser destinados 
a quaisquer outros fins, bem como obedecer aos padrões de qualidade dos serviços, conforme 
legislação vigente, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes; 
 

II – Ressarcir ao Município/FUNDO INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA (FIA) os recursos recebidos 
deste Convênio quando se comprovar a sua inadequada utilização; 
 

III – Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos 
causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo o MUNICÍPIO/FIA de quaisquer 
ônus e reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele; 
 

IV – Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos; 
 

V – Não usar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção social e pessoal de autoridades 
ou servidores públicos; 
 

VI – Aceitar a supervisão e orientação técnica promovida pelo MUNICÍPIO/CMDCA, fornecendo 
imediatamente as informações necessárias a sua execução; 
 

VII – Encaminhar ao MUNICÍPIO/FIA, com sede no endereço acima descriminado, a prestação de 



contas dos recursos recebidos, no prazo de 30 (trinta dias), após o término do prazo de execução do 
projeto, podendo ser prorrogado por igual período, desde que previamente solicitado; 
 

VIII – Manter conta-corrente específica, sob o título Entidade/Municipal/FIA; 
 

IX – Computar, obrigatoriamente, a critério do Convênio as receitas financeiras auferidas na forma 
do item anterior, as quais serão aplicadas exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar demonstrativo específico que integrará às prestações de contas do ajuste; 
 

XI – Devolver ao MUNICÍPIO/FIA, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das aplicações financeiras realizadas no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data da conclusão, 
denuncia, rescisão ou extinção do convênio, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, pelo orçamento convenente; 
 

XII – Utilizar os recursos, única e exclusivamente, para o fim estabelecido na Cláusula Primeira deste 
Convênio, sob pena de ressarcimento ao Município/FIA, dos valores repassados, com atualização 
monetária e juros legais, independente de procedimentos judiciais; 
 

XIII – Propiciar aos técnicos do MUNICÍPIO/FIA CMDCA, todos os meios e condições necessários 
ao acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução do Convênio; 
 

XIV – Manter cadastros, prontuários e relatórios individualizados dos usuários, por tipo de 
atendimento, de modo a permitir o acompanhamento à supervisão e o controle dos serviços. 
 

XV – Dispor de pessoal técnico – administrativo de acordo com o tipo de atividade desenvolvida pela 
Entidade e de acordo com as legislações vigentes; 
 

XVI – Deverá produzir e utilizar placa no modelo fornecido pelo CMDCA indicando que o referido 
projeto foi contemplado com recursos do FIA e incluir a logo marca do FIA e do CMDCA em todos 
os materiais físicos e eletrônicos de divulgação do projeto; 
 

XVII – Os bens adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo presente instrumento passarão 
a incorporar ao patrimônio da OSC, desde que a organização da parceria assegure a continuidade das 
ações do projeto sem ônus para o CMDCA, conforme Plano de Trabalho previamente aprovado, 
assegure a continuidade do projeto de atendimento proposto inicialmente, e ainda serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, sendo que deverá formalizar promessa de transferência da propriedade 
ao CMDCA, na hipótese de sua extinção, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014. Não havendo 
interesse por parte da OSC em assegurar a continuidade das ações do projeto, os bens remanescentes 
adquiridos com recursos desta parceria, após a consecução do objeto, retornarão ao patrimônio do 
CMDCA, que decidirá sobre sua destinação. 
 

É vetado: 
 

I – Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste convênio, ainda que em caráter 



de emergência; 
II – Pagamento de despesas com data anterior ao do recebimento dos valores, mensalmente, 
depositados em conta-corrente da Entidade; 
 

III – Pagamento de despesas após 30 (trinta) dias de seu recebimento; 
 

IV – Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DO PESSOAL 

 

A utilização do pessoal, de que trata o Inciso XV da Cláusula Quinta, necessária à execução do objeto 
deste convênio, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer 
obrigação trabalhista ou previdenciária, para o MUNICÍPIO e/ou FUNDO/FIA. 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PRESTAÇÕES CONTAS 

 

A Conveniada obriga-se a: 
 

I – A conveniada ficará obrigada a apresentar as Prestações de Contas no PRAZO de 30 (trinta) dias, 
após o término do prazo de execução do projeto, bem como deverá a referida Cláusula determinar 
também a apresentação de cópias de contratos de Trabalho, quando se tratar de serviços executados 
por terceiros, como também deverá apresentar os documentos que seguem abaixo: 
 

a) Processo de concessão de recursos; 
b) Ofício do responsável pela Prestação de Contas; 
c) Cópia do Plano de Aplicação do Projeto; 
d) Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da 
finalidade pactuada; 
e) Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que 
haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar; 
f) Declaração do Presidente da Entidade que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins 
concedidos; 
g) Declaração do Responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o 
material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles 
consignadas; 
h) Balancete de Prestação de Contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e 
Tesoureiro; 
i) Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, 
recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordem de tráfego, bilhetes de passagem, 
guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicas, etc.) preenchidos com 
clareza e sem rasuras; 



j) Documentos fotocopiados não serão aceitos para comprovar despesas sujeitas às incidências de 
tributos federais, estaduais e municipais; 
k) Extrato Bancário com a movimentação completa do período (desde a data do repasse até a 
compensação dos cheques); 
l) Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques 
utilizados para pagamento das despesas; 
m) Fotocópias dos cheques nominais aos credores; 
n) Comprovante de recolhimento do saldo não aplicado se for o caso; 
o) Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com 
descrição detalhada da execução acompanhada de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, 
exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registro fotográficos, matérias jornalística e os demais 
elementos necessários à perfeita comprovação da execução; 
p) Os comprovantes de despesas deverão conter carimbo preenchido e assinado pelo 
Presidente/Tesoureiro da Entidade, certificando que o material foi recebido ou foi serviço prestado. 
q) O pagamento ocorrerá conforme a cláusula terceira, devendo a prestação de contas seguir de acordo 
com o recebimento das parcelas. 
r) A Prestação de Contas dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Quarta será elaborada de 
acordo com as Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado. 
s) A Entidade deverá manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, o cadastro dos usuários do projeto, 
os prontuários, as guias de encaminhamentos, as fichas e relatórios individualizados dos usuários, 
bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do programa 
e deste convênio, com vistas a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços. 
 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ANEXOS APENSADOS 

 

Deverá conter no corpo desta Minuta de Convênio, três (3) Anexos Apensados, sendo: 
 

I – Anexo I - Plano de Trabalho, 
 

II – Anexo II - Resolução do CMDCA, 
 

III – Anexo III - Documentos pertinentes à conveniada, que seguem a abaixo: 
 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 
 

b) Estatuto Social da Entidade, 
 

c) Atestado de Funcionamento da Entidade emitido pelo CMDCA, 
 

d) Atestado de Funcionamento da Entidade emitido pela PMRS, 
 

e) Documentos Pessoais do Presidente da Entidade. 
 



 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Cabe ao MUNICÍPIO através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ao 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente decidir sobre a oportunidade e conveniência de 
proceder à fiscalização nas instalações e documentos relativos à execução do presente convênio. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

A ocorrência de irregularidades que impliquem no descumprimento de quaisquer Cláusulas deste 
instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata incluindo a suspensão de repasse de recursos 
financeiros pelo MUNICÍPIO/FIA, independente de procedimentos judiciais. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 

Poderá haver rescisão do presente convênio em decorrência da aplicação das penalidades previstas 
nas Cláusulas anteriores ou por mútuo consenso das partes, a qualquer época. 
 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente convênio vigorará a partir da data de sua assinatura e tem seu término em conformidade 
com o plano de trabalho, 12 meses. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 

 

Mediante prévia aprovação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o presente convênio 
poderá ter suas cláusulas alteradas através de termo aditivo, desde que não se altere o objeto, nos 
termos dos §§ 1º e 2º da Cláusula Terceira. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

Os partícipes, neste ato, elegem o Foro da Comarca de Rio do Sul, para dirimir as dúvidas decorrentes 
da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução 
administrativa. 
 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento perante as testemunhas abaixo 
assinadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 



Rio do Sul (SC), 02 de setembro de 2022. 
 

 

 

 

 

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 

Prefeito do Município de Rio do Sul 
 

 

 

 

FERNANDA MABEL FELTRIN ODEBRECHT 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Interina 

 

 

 

 

PATRICIA LOURDES PUREZA DE SOUZA 

Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

 

 

ALCIR TEIXEIRA 

Presidente da Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
 

 

 

Testemunhas: 
 

 

 

Nome:  Nome:  
CPF:  CPF:  

 



































CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE RIO DO SUL

SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

RUA VERDE VALE, 77, CANTA GALO

RESOLUÇÃO Nº 15/2022/CMDCA

Dispõe sobre aprovação e reprovação de projetos que
pleiteiam recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FIA de Rio do Sul,
conforme Edital nº 001/2022/CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas

atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 287/2014 e suas alterações nas Leis

361/2017 e 418/2019.

CONSIDERANDO a meta 05, do Plano de Ação e Aplicação do FIA - 2022, que consiste em

Incentivar a elaboração e a execução de projetos complementares e inovadores de defesa, proteção,

promoção e atendimento dos direitos de crianças e adolescentes das entidades governamentais e

não governamentais;

CONSIDERANDO, o disposto no Edital de Chamamento Público nº 001/2022/CMDCA;

CONSIDERANDO, os pareceres da Comissão de Seleção de Projetos Financiados pelo FIA e a

deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA realizada

aos 6 de julho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o projeto “ABC da Superação" da Cáritas Diocesana, que pleiteia o valor de R$

39.682,00 (trinta e nove mil, seiscentos oitenta e dois reais).

Art. 2º Aprovar o projeto “Arboriza Rio do Sul” da Universidade para o Desenvolvimento do Alto

Vale do Itajaí - UNIDAVI, que pleiteia o valor de R$ 49.940,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e

setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Rua: Verde Vale, 77 – Canta Galo – CEP 89163-077
Fone: (47) 3525 4084

ass.conselhos@riodosul.sc.gov.br

mailto:ass.conselhos@riodosul.sc.gov.br


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE RIO DO SUL

SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

RUA VERDE VALE, 77, CANTA GALO

Art. 3º Aprovar o projeto “Arte e Ginga nos Bairros” da Mitra Diocesana - Paróquia Nossa

Senhora Aparecida, que pleiteia o valor de R$ 35.193,00 (trinta e cinco mil, cento e noventa e três

reais).

Art. 4º Aprovar o projeto “Cantando e Tocando em frente” da Associação de Moradores do

Bairro Canta Galo que pleiteia o valor de R$ 49.451,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e

cinquenta e um reais).

Art. 5º Aprovar o projeto "Equoterapia Solidária" da Associação e Familias e Apoiadores de

Equoterapia do Alto Vale do Itajaí -Equovale que pleiteia o valor de R$ 49,653,00 (quarenta e

nove mil seiscentos e cinquenta e três reais).

Art. 6º Aprovar o projeto “Germinar” da Associação de Pais e Professores da Escola Modelo Ella

Kurth que pleiteia o valor de R$ 49.764,19 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais

e dezenove centavos).

Art. 7º Aprovar o projeto “Meio ambiente e o Meu Ambiente” do Centro de Referência de

Assistência Social Guilhermina Gonçalves – CRAS Santa Clara que pleiteia o valor de R$

21.000,00 (vinte e um mil).

Art. 8º Aprovar o projeto “Musas Coletivo de Moda” da Associação Balseiro, que pleiteia o valor

de R$ 49.880,00 (quarenta e nove mil oitocentos e oito reais).

Art. 9º Aprovar o projeto "Práticas de Alimentação Saudável para crianças e adolescentes” da

Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, que pleiteia o valor de

R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 10 Aprovar o projeto “Pró-Gestante/Bebê” da Associação das Senhoras de Rotarianos – Casa

da Amizade, que pleiteia o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 11 Aprovar o projeto “Revitaliza, Transforma e Oportuniza a Magia ao Mundo Literário" da

Rua: Verde Vale, 77 – Canta Galo – CEP 89163-077
Fone: (47) 3525 4084

ass.conselhos@riodosul.sc.gov.br

mailto:ass.conselhos@riodosul.sc.gov.br
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Associação de Pais e Professores da Escola Modelo Ella Kurth, que pleiteia o valor de R$

49,406.08 (quarenta e nove mil quatrocentos e seis reais e oito centavos).

Art. 12 Aprovar o projeto “Sentimentos" da Mitra Diocesana de Rio do Sul - Paróquia Nossa

Senhora Aparecida, que pleiteia o valor de R$ 38,537.07 (trinta e oito mil quinhentos e trinta e sete

reais e sete centavos).

Art. 13 Aprovar o projeto "Sítio Pedagógico Dona Argentina Alternativas para o Atendimento

Especializado do Autismo (TEA) e Deficiência Intelectual e Múltipla, através da Educação

Especial e Ambiental" da Associação de Familiares e Amigos das Pessoas com Autismo e

Deficiência Intelectual e Múltipla”, que pleiteia o valor de R$ 50,000.00 (cinquenta mil reais).

Art. 14 Reprovar o projeto “Atletismo Rio do Sul nos Bairros” da Associação do Clube de

Atletismo de Rio do Sul, que pleiteia o valor de R$ 50,000.00 (cinquenta mil reais).

Art. 15 Reprovar o projeto "Capacitação como ferramenta de Inclusão" da Obra Kolping que

pleiteia o valor de R$ 46,800.00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

Art. 16 Reprovar o projeto " Equoterapia Solidária Capacitação de 3 profissionais" da

Associação e Familias e Apoiadores de Equoterapia do Alto Vale do Itajaí - Equovale que pleiteia o

valor de R$ 6,600.00 ( seis mil e seiscentos reais).

Art. 17 Reprovar o projeto "Histórias que Inspiram Projetos que transformam Vidas ” da

Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, que pleiteia o valor de R$

46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Art. 18 Reprovar o projeto "Laboratório Multimídia - Passaporte para o Mundo Digital ” da

Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, que pleiteia o valor de R$

43.300,00 (quarenta e tres mil e trezentos reais).
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Art. 19 Reprovar o projeto "Piscou, cresceu ” da Associação das Senhoras de Rotarianos de Rio

do Sul – Casa da Amizade, que pleiteia o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 20 Reprovar o projeto "PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA

EXECUÇÃO DO PROERD 2022-2023 DO 13o BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM RIO

DO SUL PROERD ” da 13o Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul,que pleiteia o valor de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 21 Quadro que apresenta as entidades proponentes, nomes dos projetos, valores pleiteados e

situação (aprovado ou reprovado):

ENTIDADE E PROJETO VALOR RESULTAD
O

Entidade: da Cáritas Diocesana
Projeto: “ ABC da Superação"”. R$ 39.682,00 APROVADO

Entidade:  Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale
do Itajaí - UNIDAVI”

Projeto: “Arboriza Rio do Sul”
R$ 49.940,00 APROVADO

Entidade: Mitra Diocesana - Paróquia Nossa Senhora
Aparecida

Projeto: “Arte e Ginga nos Bairros”
R$ 35.193,00 APROVADO

Entidade: Associação de Moradores do Bairro Canta Galo
Projeto: “Cantando e Tocando em frente” R$ 49.451,00 APROVADO

Entidade: Associação e Familias e Apoiadores de
Equoterapia do Alto Vale do Itajaí

Projeto: “Equoterapia Solidária”
R$ 49.653,00 APROVADO

Entidade: Associação de Pais e Professores da Escola
Modelo Ella Kurth
Projeto: ”Germinar”

R$ 49.764,19 APROVADO

Entidade: Centro de Referência de Assistência Social
Guilhermina Gonçalves-CRAS

Projeto: “ Meio Ambiente e o Meio Ambiente”
R$ 21.000,00 REPROVAD

O

Entidade: Associação Balseiro
Projeto: “Musas Coletivo de Moda” APROVADO
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R$ 49.880,00

Entidade: Universidade para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí-UNIDAVI

Projeto: "Práticas de Alimentação Saudável para Criança e
adolescentes”

R$10.500,00 APROVADO

Entidade: Associação das Senhoras de Rotarianos-Casa da
Amizade

Projeto: “Pró Gestante Bebê”
R$ 50.000,00 APROVADO

Entidade: Associação de Pais e Professores da Escola
Modelo Ella Kurth

Projeto: “Revitaliza, Transforma e Oportuniza a Magia ao
Mundo Literário”

R$ 49.406.08 APROVADO

Entidade: Mitra Diocesana de Rio do Sul - Paróquia Nossa
Senhora Aparecida

Projeto: “Sentimentos”

R$ 38.537,07 APROVADO

Entidade: Associação de Familiares e Amigos das Pessoas
com Deficiência Intelectual e Múltipla

Projeto: “ Sítio Pedagógico Dona Argentina Alternativas para
o Atendimento Especializado do Autismo (TEA) e

Deficiência Intelectual e Múltipla,  através da Educação
Especial e Ambiental "

R$ 50.000,00
APROVADO

Entidade: Associacao do Clube de Atletismo de Rio do Sul
Projeto: “Atletismo Rio do Sul nos Bairros”

R$ 50.000,00
REPROVAD

O

Entidade: Obra Kolping
Projeto: "Capacitação como Ferramenta de inclusão” R$ 46.800,00 REPROVAD

O

Entidade: Associação e Familias e Apoiadores de
Equoterapia do Alto Vale do Itajaí

Projeto: “Equoterapia Solidária Capacitação de 3
profissionais”

R$ 6.600,00 REPROVAD
O

Entidade: Universidade para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí-UNIDAVI

Projeto: "Histórias que Inspiram Projetos que Transformam
Vidas”

R$ 46.000,00 REPROVAD
O

Entidade: Universidade para o Desenvolvimento do Alto
Vale do Itajaí-UNIDAVI

R$ 43.300,00 REPROVAD
O
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Projeto: "Laboratório Multimídia - Passaporte para o Mundo
Digital”

Entidade: Associação das Senhoras de Rotarianos de Rio
do Sul - Casa da Amizade
Projeto: “Piscou Cresceu”

R$ 50.000,00 REPROVAD
O

Total do valor dos  Projetos APROVADOS R$ 543.006,34

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 07 de julho de 2022.

PATRÍCIA LOURDES PUREZA DE SOUZA

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO DO SUL
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RESOLUÇÃO Nº 17/2022/CMDCA

Dispõe sobre aprovação de projetos financiados pelo
Fundo da Infância e Adolescência e revogação/alteração
de artigos da Resolução nº15/2022/CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso

de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 287/2014 e suas alterações

nas Leis 361/2017 e 418/2019.

CONSIDERANDO a publicação da Resolução nº15/2022/CMDCA que dispõe sobre a

aprovação e reprovação de projetos financiados pelo Fundo da Infância e Adolescência.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o valor do Projeto “ABC da Superação” da entidade Cáritas Diocesana para o

valor de R$39.682,20.

Art. 2º Alterar o valor do Projeto “Arte e Ginga” da entidade Mitra Diocesana para o valor de

R$35.193,60.

Art. 3º Alterar o valor do Projeto “Revitaliza, Transforma e Oportuniza a Magia do Mundo

Literário” para o valor de R$49.996,08.

Art. 4 Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições

contrárias.

Rio do Sul, 27 de julho de 2022.

PATRÍCIA LOURDES PUREZA DE SOUZA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Parecer nº 021/2022 
 

 

Rio do Sul, 30 de setembro de 2022. 

 

 

Origem: Procuradoria Geral do Município 

Destino: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul  

 
Assunto: Parecer jurídico referente ao Termo de Colaboração nº 033/2022 a ser firmado entre o 

Município de Rio do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em 

conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul - 

CMDCA e a Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI. 

 

Trata-se de parecer jurídico, com fulcro no inciso VI, art. 35 da Lei Federal nº 13.019/2014, relativo ao 

Termo de Colaboração Termo de Colaboração nº 033/2022 a ser firmado entre o Município de Rio do 

Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em conjunto com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul e a Fundação 

Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, tendo por objeto a 

manutenção e custeio da execução do Projeto "Arboriza Rio do Sul” que possui o intuito de promover 
o incremento da produção de mudas de espécies arbóreas para plantio na unidade, distribuição para o 

município (arborização urbana) e entidades afins, resgatando valores, autoestima e vivências afetivas 

dos socioeducandos, através de ações concretas do trabalho e troca de experiências. 

 

O projeto supra mencionado foi apresentado em razão do Edital de Chamamento Público nº 

001/2022/CMDCA, sendo apreciado e aprovado, conforme Resolução nº 15/2022/CMDCA. 

 

A documentação necessária à formalização do presente Termo foi apresentada pela UNIDAVI e está 

em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, bem como foram cumpridos pelas 

partes os demais trâmites e requisitos legais. 

 

Desta feita, entende-se haver fundamento jurídico possibilitando a celebração da parceria mediante a 

formalização do Termo de Colaboração nº 033/2022. 

 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

 

 

 

JAIRO WEHMUTH JUNIOR 
Procurador Geral do Município 
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