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LEI Nº 6.419, de 24 de novembro de 2022. 
 

INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO AO 

TURISMO “FIM DE ANO ENCANTADO” NO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. 
 

O Prefeito de Rio do Sul faz saber a todos os habitantes 

deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e 

eu sanciono a seguinte Lei; 
 

Art. 1º Fica instituído no Município de Rio do Sul o Programa “Fim de Ano 

Encantado”, com objetivo de divulgar o potencial turístico, econômico e cultural de Rio do 

Sul. 

Parágrafo único. O Programa será realizado mediante a celebração de Termo de 

Colaboração com organização da sociedade civil. 
 

Art. 2º São objetivos desta Lei, além do fomento turístico, econômico e cultural: 

I - fomentar a gestão pública democrática, com o fortalecimento da sociedade civil; 

II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de 

valores de cidadania e de inclusão social e produtiva; 

III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e 

sustentável; 

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas; 

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de 

participação social; 

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; 

VII - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas 

dimensões material e imaterial. 
 

 Art. 3º Caberá ao Município de Rio do Sul, até o final do ano, lançar edital de 

chamamento público para celebração de Termo de Colaboração visando a organização do Fim 

de Ano Encantado do ano posterior. 
 

 Art. 4º A seleção da organização da sociedade civil para celebração do Fim de Ano 

Encantado dar-se-á mediante julgamento do plano de trabalho. 

 Parágrafo único. Deverá constar no plano de trabalho os seguintes itens: 

 I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

 II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 

executados;  

 III - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 

ou dos projetos abrangidos pela parceria; 

 IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 

eles atreladas; 

 V - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas. 
 



 

 

 Art. 5º A seleção do plano de trabalho, englobado os prazos de recurso, deverá ser 

homologada e publicada até o final do mês de março, de forma que a transferência de recursos 

público ocorra em até 30 (trinta) dias após a homologação. 
 

 Art. 6º Poderão celebrar Termo de Colaboração as organizações da sociedade civil, 

assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

 §1º Para celebração do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade civil 

deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: 

 I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social; 

 II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste Edital e 

cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

 III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 IV – possuir: 

 a) no mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante; 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas. 

 §2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e II do §1º do deste 

artigo as organizações religiosas. 

 §3º As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação 

específica e ao disposto no inciso III, estando dispensadas do atendimento aos requisitos 

previstos nos incisos I e II, todos do § 1º deste artigo. 

 §4º Para fins de atendimento do previsto na alínea “c, do inciso I, do § 1º deste artigo, 

não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. 
 

 Art. 7º Fica impedida de celebrar Termo de Colaboração prevista na presente lei, a 

organização da sociedade civil que: 

 I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional; 

 II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 

celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos 

cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau; 

 IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

exceto se:  

 a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 



 

 

eventualmente imputados; 

 b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

 c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo. 

 V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 

penalidade:  

 a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração; 

 b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

 c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração 

pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

 d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”, do inciso V do caput deste 

artigo; 

 VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; 

 VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

 a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos; 

 b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

 c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
 

 Art. 8º Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente Lei, em especial 

quanto a formação da Comissão de Seleção dos planos de trabalho, bem como os critérios de 

julgamento. 
 

 Art. 9º Caberá ao Poder Executivo, mediante ato próprio, estabelecer o valor anual 

para a realização do Fim de Ano Encantado, nunca inferior a 50.000 (cinquenta mil) UFM´s. 
 

 Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO 

24 de novembro de 2022 
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