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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2018 
 
 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE ITÁ , O FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E A 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ 
  
   
FIA – FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, inscrito no CNPJ nº 
17.827.375/0001-22, neste ato representado por seu Gestor, Senhor ANDRIANO 
PAULO STADTLOBER, portador do CPF nº 550.947.599-49, neste ato 
denominado FIA, o MUNICÍPIO DE ITÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.024.240/0001-53, com sede na Praça Dr. Aldo 
Ivo Stumpf, nº 100, Centro, na cidade de Itá - SC, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor JAIRO LUIZ SARTORETTO portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14/R 561.713, e inscrito no CPF/MF sob o nº 182.952.199-20 
doravante denominado de MUNICÍPIO, e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ, 

entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ-MF sob o n 20.834.012/0001-29, 
com sede na Praça Luiz Sartoretto, n. 17, Centro, Itá, SC, neste ato representada 
pelo seu Presidente, Sr. JAIME BONATTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF n. 
162.765.159-49, neste ato denominada ASSOCIAÇÃO, resolvem celebrar o 
presente acordo de cooperação, regendo-se nas correspondentes Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2.014, e ainda, 
 

Considerando que a ASSOCIAÇÃO é devidamente cadastrada 
junto ao CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; 
 

Considerando que a ASSOCIAÇÃO apresentou projetos junto ao 
CMDCA e obteve aprovação para captação dos recursos; 
 

Considerando que a ASSOCIAÇÃO fez a articulação para a 
captação dos recursos. 
 

RESOLVEM as partes formalizar o presente Acordo de Cooperação 
que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições abaixo elencadas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO  
 

Tem o presente termo a finalidade de conjugar esforços visando 
estabelecer a forma de execução e gestão do Projeto Oficinas Culturas Itá. A 
execução deste termo por parte da ASSOCIAÇÃO será parcial, de acordo com os 
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recursos captados até o momento, concernentes às Oficinas de Teatro de Coral 
Infantil. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES  

 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 

 
I – DO MUNICÍPIO DE ITÁ E DO FIA: 

 
a)promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do 

objeto da parceria; 
 

b) disponibilizar espaço físico para realização das aulas objeto do 
Projeto Oficinas Culturais de Teatro e Coral Infantil bem como arcar com as 
despesas de manutenção deste espaço; 
 

c) proceder a contratação de pessoal e aquisição de material e/ou 
serviços a fim de viabilizar a execução do Projeto Oficinas Culturais de Teatro e 
Coral Infantil; 

 
d) gestão dos recursos financeiros relativos ao Projeto. 

 
 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 

a) Coordenar a execução do Projeto Oficinas Culturais de Teatro e 
Coral Infantil; 

 
b) Fiscalizar o cumprimento das obrigações do Projeto Oficinas 

Culturais Itá; 
 

c) Apresentar relatório de execução de metas físicas e resultados 
alcançados ao final de cada exercício; 
 

d) manter escrituração contábil regular;  
 

e) prestar contas da execução do Projeto ao CMDCA ou a quem lhe for 
solicitado;  

 
CLÁUSULA TERCEIRA -DA EXECUÇÃO  

 
As atividades decorrentes do presente Termo serão executadas 

fielmente pelos partícipes, de acordo com suas cláusulas, respondendo cada um 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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As ações relacionadas à execução das atividades objeto deste Acordo 

dar-se-ão conforme cronograma de execução, preliminarmente acordado entre os 
partícipes obedecendo à legislação de regência sobre o assunto. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS OU DO 
ÔNUS  

 
As oficinas de Teatro e de Coral Infantil do Projeto 002/2017 do FIA 

se darão no valor de R$ 27.150,00 (vinte e sete mil cento e cinqüenta reais), 
sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) destinados ao Coral e R$ 12.150,00 (doze 
mil cento e cinqüenta reais) ao Teatro. 

 
Não haverá transferência de recursos financeiros para a entidade, 

sendo que toda execução orçamentária e financeira será executada com a 
estrutura do Município, através do FIA. 

 
Os serviços decorrentes do presente termo serão prestados em 

regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer 
remunerações pelos mesmos.  

 
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO  
 
Cada partícipe indicará um gestor e seu respectivo substituto para 

acompanhar a execução deste acordo.  
 

Ao gestor do acordo, competirá dirimir as dúvidas que surgirem na 
sua execução e de tudo dará ciência aos partícipes.  
 

Parágrafo Primeiro - O gestor do acordo de cooperação anotará, em 
registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados.  
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  
O prazo de vigência do presente Termo se dará até 31 de Dezembro 

de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observado o 
disposto no artigo 57, da Lei 8.666/1993. E no § 2º do art. 58 da Lei 13019/2015. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO  
 

Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e 
disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum 
acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, 
por escrito ao CMDCA e por ele devidamente aprovado. 

  
 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO  

 
A denúncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer 

tempo, por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A eventual rescisão deste Termo não 
prejudicará a execução de atividades previamente acordadas entre as partes, já 
iniciadas, os quais manterão seu curso normal até sua conclusão.  
 

Parágrafo Único - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o 
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas 
estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato 
que tome material ou formalmente inexeqüível, imputando-se aos partícipes as 
responsabilidades pelas obrigações.  

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
 

A publicação do presente Termo será providenciada pelo Município 
de Itá, no Diário Oficial dos Municípios, até o quinto dia útil do mês subsequente 
ao de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, 
em conformidade com o que estabelece o parágrafo único do art. 61, da lei n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

A prestação de contas final deverá ser realizada no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência do presente termo. 

A prestação de contas deverá conter: 
 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da 
sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o 
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados abrangendo ainda relatório de atividades desenvolvidas, lista 
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presença, registro fotográfico, número de alunos e conformidade com o disposto 
no inciso I do art. 66 da Lei 13.019/2015. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da comarca de Itá, para dirimir qualquer dúvida ou 
litígio que porventura possa surgir da execução deste acordo, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em três 

vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e 
por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.  

Itá-SC, 26 de Março de 2018 
 
 
 
 
 
JAIRO LUIZ SARTORETTO 
Prefeito Municipal 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ITÁ 

 
 
 
 

FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA 
FIA 

 
 
 
Testemunhas: 
 
01. _________________________                    02. ________________________ 
Nome: Silviane Carla Mertins                             Nome: Ronei Trevisol 
CPF: 045.493.079-86                                         CPF: 579.630.619-72   
 
 
Analisado e Aprovado 
 
 
Ana Carla Porn Lopes da Silva 
OAB/SC 33.366 

mailto:ita@ita.sc.gov.br
http://www.ita.sc.gov.br/

