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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTITUCIONAL Nº 146/2008 
 
 

Convênio que entre si celebram o Município de 
FLORIANÓPOLIS, a Secretaria Municipal da Receita, o 
Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis – 
IGEOF, a CELESC Distribuição S/A. e a Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, visando o 
estabelecimento de cooperação técnica e institucional - 
Rio Tavares. 

 
 
Aos 4 dias do mês de julho de 2008 o MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na Rua Tenente Silveira, 60 – Centro – 
Florianópolis - SC, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Dário Elias Berger, a Secretaria 
Municipal da Receita, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 
nº82.892.282/0012-04 com sede na Rua Álvaro de Carvalho, 145, Centro – 
Florianópolis – SC, CEP 88010-040, neste ato representada por seu Secretário 
Municipal, Sr. Luiz Carlos Silva; o Instituto de Geração de Oportunidades de 
Florianópolis – IGEOF, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do seu 
Superintendente Edson Lemos, inscrito no CNPJ sob o nº 06.091.085/0001-47, com 
sede na Rua Deodoro, 209 – Florianópolis – SC, CEP 88010-020, doravante 
denominado IGEOF; a CELESC Distribuição S/A, subsidiária integral de sociedade 
de economia mista estadual, concessionária de distribuição de energia elétrica, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.336.783/0001-90, inscrição estadual nº 255.266.626, 
com sede na Av. Itamarati 160, Blocos A1, B1 e B2, Itacorubi, Florianópolis - 
SC, doravante denominada CELESC, neste ato representada por dois de seus 
Diretores infra-assinados; o e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 
CASAN – sociedade anônima de economia mista estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 82.508.433/0001-17, com sede à Rua Emílio Blum, nº 83, centro, na cidade de 
Florianópolis - SC, doravante denominada CASAN, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, Sr. Walmor Paulo de Luca e o Diretor Técnico, Sr. Osmar 
Silvério Ribeiro, denominadas, conjuntamente, Convenentes ou Partícipes, 
 
RESOLVEM celebrar o presente Convênio de Cooperação Técnica e Institucional, 
relativo à descentralização de atividades do Centro Integrado de Atendimento ao 
Cidadão – CIAC, da Secretaria Municipal da Receita - Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL 
 
O presente Convênio tem fundamento no artigo 116, da Lei 8.666/93 e no artigo 
1º, II, da Lei Complementar Municipal nº 217/2006. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de ações conjuntas de 
Cooperação Institucional objetivando a continuidade da operacionalização e 
administração do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC, no Município 
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de Florianópolis, Distrito de Rio Tavares, localizado à Rodovia SC 405, nº 1318, 
CEP 88065-000. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FINALIDADE 
 
O Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares terá por 
finalidade colocar à disposição da população informações e prestação de serviços 
de interesse público, relativos às atividades das Convenentes, as quais servirão 
de instrumento de descentralização administrativa, de desburocratização e de 
melhor atendimento ao público. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA IMPLANTAÇÃO 
 
O Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC de Canasvieiras funcionará e 
será administrado sob a forma de parceria, possibilitando a consecução das 
finalidades fixadas no presente Convênio, inclusive permitindo maior fluxo de 
pessoas às instalações, que deverão estar tecnicamente adequadas aos interesses 
de cada Convenente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PARTICIPAÇÃO 
 
A participação no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio 
Tavares é facultada, desde que haja espaço disponível, a órgãos da Administração 
de qualquer esfera e nível de Poder, que através dessas instalações prestem ou 
venham a prestar serviços de atendimento e interesse público. 
 
§ 1º As Convenentes deverão prover recursos necessários à manutenção dos 
serviços próprios e ratear as despesas comuns.   
 
§ 2º A discriminação e regulamentação das atividades desenvolvidas pelas 
Convenentes, no âmbito do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do 
Rio Tavares, serão objeto das deliberações consensuais das mesmas através da 
Comissão de Representantes definida na cláusula sétima. 
 
§ 3º Sempre que houver despesas originadas de ações para o beneficio e uso comum 
das Convenentes, a realização do rateio será proporcional ao espaço (m2) 
utilizado ou a critério de igualdade, quando por todas forem utilizadas áreas de 
mesma metragem ou serviços de proveito comum, de natureza indivisível. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS DA UNIDADE 
 
Para o funcionamento do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão – CIAC do Rio 
Tavares, observar-se-ão as seguintes disposições:  
 
§ 1º A Entidade Gestora, definida no §2º da cláusula sétima, assumirá a condição 
de locatária areado imóvel em que se encontra instalado o Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares, rateando mensalmente com as demais 
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Convenentes, nos termos da Participação prevista, as despesas relativas à 
locação, taxas, tributos e condomínio do imóvel, quando for o caso. 
 
§ 2º As Convenentes delegam à Entidade Gestora os poderes para realizar, na 
forma da Lei, as alocações de pessoal e as aquisições de bens e serviços de uso 
comum que se fizerem necessárias ao perfeito funcionamento do Centro Integrado 
de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares; 
 
§ 3º Cada Convenente ficará responsável pela aquisição de sua respectiva infra-
estrutura de mobiliário, equipamentos e sistemas e pelas despesas com pessoal, 
instalação, ativação e manutenção dos seus próprios serviços; 
 
§ 4° A Entidade Gestora repassará mensalmente a cada Convenente, na forma do 
acordado com a Comissão de Representantes, as despesas de manutenção ou 
investimentos concernentes à Unidade, atendendo os valores estimados nos termos 
do Plano Trabalho, parte integrante deste Convênio.  
 
§ 5º Cada Convenente ficará responsável por repassar mensalmente á Entidade 
Gestora as parcelas referentes à respectiva quota de rateio das despesas e 
investimentos, previstos para o regular funcionamento do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares, até o dia 15 do mês subseqüente; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A Administração e o planejamento das atividades do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares será exercida pela Comissão de 
Representantes, composta por um representante de cada Convenente, com seu 
respectivo suplente, formalmente designados, sendo as decisões comuns tomadas 
pela maioria dos votos, cabendo o voto de desempate, quando for o caso, à 
representação da Entidade Gestora. 
 
§ 1º O Supervisor das atividades do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - 
CIAC do Rio Tavares, será profissional indicado (a) pelas Entidades partícipes, 
por um período não pré-determinado e deverá ser previamente aprovado (a) pela 
Comissão de Representantes, sendo sua remuneração equivalente à percebida pelos 
Supervisores do Centro de Atendimento ao Cidadão – Pró-cidadão, da PMF e 
considerada despesa comum a todas as Convenentes. 
 
§ 2º A Entidade Gestora do convênio será a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, responsável por prover os recursos financeiros necessários para 
as despesas de comuns de manutenção e custeio, rateando-as entre as demais 
Convenentes.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONVENENTES 
 
Para a execução do objeto deste Convênio, compete à Comissão de Representantes, 
aos Supervisores e à Entidade Gestora: 
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§ 1º À Comissão de Representantes do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão 
– CIAC do Rio Tavares: 
 
I – promover e articular convênios de cooperação técnica com outros órgãos da 
Administração, quando houver condições materiais, para inseri-los nos serviços 
prestados no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão – CIAC do Rio Tavares; 
  
II - incentivar a implantação de outros Centros Integrados de Atendimento ao 
Cidadão - CIAC;  
 
III - analisar e aprovar as indicações para o supervisor do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares; 
 
IV – Adequar os procedimentos e recursos necessários para atender as 
necessidades de gestão das pessoas alocadas à prestação de serviços e realização 
de atividades no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio 
Tavares;  
 
V – integrar-se com órgãos e entidades da Administração visando a eficiente 
prestação dos serviços solicitados ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão 
– CIAC do Rio Tavares; 
 
VI – decidir sobre as despesas e investimentos comuns necessários à manutenção 
de instalações prediais e infra-estrutura das instalações do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares; 
 
VII – decidir sobre a utilização e aprimoramento tecnológico dos serviços de 
atendimento ao público; 
 
VIII – coordenar, propor diretrizes e objetivos gerais de Atendimento ao Plano 
de Trabalho deste Convênio e controlar as despesas e investimentos a serem 
custeadas pela Entidade Gestora.  
 
§ 2º Aos supervisores do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão – CIAC do 
Rio Tavares: 
 
I - planejar, organizar coordenar e controlar as atividades administrativas, 
financeiras e operacionais vinculadas à gestão do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares, conforme Cronograma de Execução e 
Cronograma de Desembolso definidos no Plano de Trabalho; 
  
II – articular-se com órgãos e entidades da Administração, mesmo não 
Convenentes, visando à eficiente prestação dos serviços solicitados ao Centro 
Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares; 
 
III – prestar informações e esclarecimentos relativos ao funcionamento do Centro 
Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares;  
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IV - definir em conjunto com a Comissão de Representantes os procedimentos para 
realização dos serviços comuns de limpeza, segurança, manutenção e apoio 
administrativo; 
 
V - elaborar relatório mensal e anual das atividades do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão – CIAC do Rio Tavares.  
 
§ 3º à Entidade Gestora do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do 
Rio Tavares: 
 
I – realizar as contratações e aquisições dos serviços e bens necessários ao bom 
desempenho das atividades prestadas pelo Centro Integrado de Atendimento ao 
Cidadão - CIAC do Rio Tavares, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93; 
 
II – disponibilizar da forma mais vantajosa o imóvel a ser utilizado pelo Centro 
Integrado de Atendimento ao Cidadão – CIAC do Rio Tavares; 
 
III – prover os recursos necessários para a manutenção operacional e o 
atendimento das obrigações assumidas neste convênio em relação ao Centro 
Integrado de Atendimento ao Cidadão – CIAC do Rio Tavares, através do rateio 
entre as entidades Convenentes; 
 
IV - desenvolver e implementar outras atividades e ações necessárias à adequada 
manutenção, operação e funcionamento do Centro Integrado de Atendimento ao 
Cidadão - CIAC do Rio Tavares; 
 
V – repassar mensalmente os recursos necessários à manutenção do Centro de 
Atendimento ao Cidadão – CIAC do Rio Tavares, cujo valor está estimado no § 4º 
da cláusula sexta deste Termo e no Plano de Aplicação de Recursos Financeiros 
definidos no Plano de trabalho, integrantes deste Convênio;  
 
VI – efetuar mensalmente o devido rateio das despesas e investimentos entre as 
entidades Convenentes, na forma deste Convênio e nas condições estipuladas pela 
Comissão de Representantes; 
 
VII - Efetuar o pagamento do rateio de investimentos e despesas comuns do(s) 
convenentes(s) inadimplente(s), se houver; 
 
VIII – participar da implementação de novas funcionalidades e atividades 
conforme estratégias sugeridas pela Comissão de Representantes do Centro 
Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC de Canasvieiras; 
 
CLÁUSULA NONA – DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 
Respeitados os diferentes critérios de cada entidade Convenente, o Centro de 
Atendimento Integrado ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares prestará atendimento ao 
público, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre às 10h e 16h. 
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§ 1º O horário do expediente externo pode ser modificado pela Comissão de 
Representantes conforme necessidades especiais ou sazonalidade dos serviços. 
 
§ 2º. Necessidades específicas de determinado(s) convenente(s) quanto a horário 
especial de expediente externo do CIAC serão submetidas à deliberação da 
Comissão de Representantes. 
 
CLÁUSULA DEZ - DO PESSOAL DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC 
DO RIO TAVARES  
 
Cada Convenente designará e manterá por sua própria conta os profissionais que 
prestarão os serviços sob sua responsabilidade no Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares. 
 
§ 1º O(s) supervisor (es) do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão de Rio 
Tavares será (ão) remunerado(s) pelo exercício dessa atividade, pelo Convênio, 
sendo tais despesas consideradas de custeio comum (Ver redação § 1º cláusula 
sétima). 
 
§ 2º Cada Convenente é responsável pelo perfil dos profissionais alocados à 
realização do atendimento de suas atividades.  
 
§ 3º Os profissionais de cada Convenente não se subordinam juridicamente nem 
funcionalmente a qualquer outro Convenente ou à Entidade Gestora, devendo 
atender, no exercício de suas atividades, as orientações operacionais comuns 
do(s) Supervisores(s) ou do Representante do órgão de origem, emanadas no 
exclusivo interesse da eficiência na prestação de serviços pelo Centro Integrado 
de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares. 
 
§ 4º Eventuais dificuldades de atuação dos profissionais designados pelas 
Convenentes, serão submetidas à deliberação da Comissão de Representantes, a 
qual apresentará sugestão para a solução do caso. 
 
CLÁUSULA ONZE - DOS TERMOS ADITIVOS 
 
Eventuais alterações que venham ocorrer neste instrumento serão formalizadas 
mediante Termo Aditivo firmado por todos os Convenentes. 
 
Parágrafo único. Outros órgãos ou entidades ligadas à Administração de qualquer 
esfera ou nível de Poder, que venham participar do Centro Integrado de 
Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares, atendidas as demais condições 
exigidas, deverão firmar Termo de Adesão ao presente Convênio, que ao mesmo se 
incorporará. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO INADIMPLENTO. 
 
Quando ocorrer o inadimplemento por qualquer dos Convenentes quanto ao pagamento 
do rateio de investimentos e despesas comuns que lhe são impostas por este 
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Convênio, fica a Entidade Gestora desde já, investida dos poderes necessários 
para efetuar, judicial ou extrajudicialmente, a cobrança de tais valores. 
 
 
PARAGRAFO ÚNICO – Fica a entidade gestora obrigada a efetuar o pagamento do 
rateio de investimentos e despesas comuns do(s) convenente(s) inadimplente(s). 
 
CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO  
 
As Convenentes poderão propor, a qualquer tempo, individual ou conjuntamente, a 
denúncia do presente Convênio se ocorrer comprovado inadimplemento de qualquer 
de suas cláusulas e condições ou pela superveniência de atos ou fatos que o 
tornem material ou formalmente inexeqüível. 
 
§ 1º A Convenente interessada em interromper sua participação no Centro 
Integrado de Atendimento ao Cidadão - CIAC do Rio Tavares deverá comunicar sua 
intenção formalmente à Comissão de Representantes, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias, ficando responsável pelas obrigações que tenha assumido ou vier 
a assumir até o final desse período. 
 
§ 2º Na condição prevista no parágrafo anterior, as partes remanescentes deverão 
assumir, proporcionalmente à sua participação, a cota do Convenente que se 
retira, em relação às despesas comuns. 
 
§ 3º A Convenente inadimplente arcará com eventuais prejuízos, encargos, perdas 
e danos que por sua mora causar às demais Convenentes. 
 
§ 4º A tolerância de uma Convenente para com a(s) outra(s) quanto ao 
descumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste Convênio, não 
implicará em novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá, a 
qualquer tempo, exigir da outra parte o fiel e cabal cumprimento deste convênio. 
 
CLÁUSULA CATORZE – DA VIGÊNCIA 
 
O presente Convênio terá vigência de 05 (cinco) anos, contados da data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, retroagindo seus 
efeitos a partir de 18 de abril de 2008, podendo ser prorrogado, mediante 
interesse formalmente expresso das partes, através da celebração de Termo 
Aditivo.  
 
CLÁUSULA QUINZE – DOS DOCUMENTOS  
 
Integram o presente Termo, como se nele estivessem transcritos o Plano de 
Trabalho, Cronograma de Execução e Desembolso, bem como a Previsão de Custos do 
CIAC/Rio Tavares, com as devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO 
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 Fica designado, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93 o Foro da Comarca 
de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, para a solução de 
quaisquer questões emergentes, ao presente Convênio. 
 
 E por assim estarem justas e conveniadas, firmam o presente em 4(quatro) vias 
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas, a tudo 
presentes. 
 
Florianópolis, 04 de julho de 2008. 

______________________________ 
Dario Elias Berger 

Prefeito Municipal de Florianópolis 

______________________________ 
Luiz Carlos Silva 

Secretário Municipal da Receita 

______________________________ 
Edson Lemos 

Superintendente IGEOF 

______________________________ 
Eduardo Pinho Moreira 

Diretor Presidente da CELESC 

______________________________ 
Carlos Alberto Martins 
Diretor Comercial CELESC 

______________________________ 
Walmor Paulo de Luca 

Diretor Presidente CASAN 

TESTEMUNHAS:  

______________________________ 
NOME 
CPF 

______________________________ 
NOME 
CPF 

 
ANEXOS: 

01. Cronograma de Execução; 
02. Cronograma de Desembolso; 
03. Previsão de Custos – Rio Tavares. 


