
  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO  

BÁSICO, MEIO AMBIENTE, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA 

E SEGURANÇA ALIMENTAR DA SERRA CATARINENSE. 

 

RESOLUÇÃO nº.  01, de 02/07/2015. 

 

Dispõe sobre a gestão associada do serviço sócio assistencial de alta 
complexidade, na modalidade de abrigo institucional para crianças e 
adolescentes, e dá outras providências. 

EDILSON JOSÉ DE SOUZA, Presidente do CISAMA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, as disposições previstas 
no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e respectivo 1° Termo Aditivo, 
firmado nos autos do Inquérito Civil n° 06.2013.00012975-6, os termos da Ação 
Civil Pública n° 0900033-07.2014.8.24.0009 e a deliberação da Assembleia Geral 
realizada no dia (...) de (...) de 2015; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica aprovada a gestão associada do serviço sócio assistencial de 
alta complexidade, na modalidade de abrigo institucional para crianças e 
adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados por ação ou 
omissão da sociedade ou do Estado, por falta, ação ou omissão dos pais ou 
responsáveis e em razão de sua conduta, atendendo demanda apresenta pelo 
Ministério Público e Juízo da Infância e Adolescência das Comarcas de Urubici e 
Bom Retiro. 

Art. 2º O abrigo institucional atenderá demandas, exclusivamente, dos 
municípios de Urubici e Rio Rufino, integrantes da Comarca de Urubici e do 
município de Bom Retiro, integrante da Comarca de Bom Retiro. 

Parágrafo único. O abrigo institucional terá sede no município de Urubici e 
funcionará: 

I - na sede da entidade institucional “Lar da Esperança Divone Amarante 
Westphal, localizada no bairro Jardim Verde Vale, de outubro de 2015 a fevereiro 
de 2016. 

II - na sede temporária do Município, CEIM localizado na rua (...), de 
fevereiro de 2016 a dezembro de 2017.  

III - na sede definitiva a partir de dezembro de 2017.  
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Art. 3° Caberá aos municípios de Urubici, Rio Rufino e Bom Retiro o repasse 
de recurso para instalação e manutenção do abrigo institucional, os quais firmarão 
contratos de rateio para tanto.  

Art. 4° Fica autorizada a nomeação de um profissional da área da 
assistência social para a função de coordenador de projetos, com carga horária 
de 20h., conforme previsto inciso VI, do art. 10, do contrato de Consórcio Público 
do CISAMA e anexo I da alteração n° (...) do contrato de Consórcio Público“. 

Parágrafo único. Compete ao coordenador citado no caput deste artigo: 

I - promover juntamente com o diretor executivo, a implementação do 
disposto nesta Resolução e no Contrato de Programa a ser firmado entre os 
municípios e o CISAMA. 

II - promover a capacitação técnica da equipe responsável pelo serviço de 
acolhimento institucional. 

III - elaborar estudos, projetos, pesquisas, planos de desenvolvimento e 
outras pesquisas que possam contribuir para a melhoria do serviço, inclusive, que 
visem a captação de recursos externos para implementação do serviço de 
acolhimento institucional. 

III - dar suporte e orientação técnica para prestação adequado do serviço de 
acolhimento institucional, de acordo com a regulamentação pertinente. 

IV - planejar a extensão do serviço aos demais municípios integrantes do 
CISAMA. 

V - exercer juntamente com o diretor executivo, o controle do patrimônio do 
abrigo institucional. 

VI - praticar juntamente com o diretor executivo, atos que propiciem a 
aquisição, através de licitação, quando for o caso, dos materiais necessários a 
instalação e manutenção do serviço.   

VII - elaborar relatórios anuais de atividade a serem apresentados aos 
municípios participantes do serviço. 

 
Art. 5° Fica autorizada a cessão de pessoal dos Municípios para o CISAMA, 

conforme quadro estabelecido pelo TAC citado nesta Resolução, para 
operacionalização do serviço de acolhimento institucional até a instituição do 
quadro de pessoal através de alteração do Contrato de Consórcio Público, a ser 
aprovado por todas as Câmaras Municipais dos municípios Consorciados e, 
posterior concurso público. 

 



  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO  

BÁSICO, MEIO AMBIENTE, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA 

E SEGURANÇA ALIMENTAR DA SERRA CATARINENSE. 

 

Parágrafo único. O Município de Urubici fará a cessão do pessoal necessário 
à operacionalização do serviço, podendo contabilizar tais despesas para fins 
compensatórios em relação aos compromissos assumidos no Contrato de 
Programa.  

 
Art. 6° Fica autorizada a criação, no orçamento do CISAMA, do Programa 

(...) – Assistência a menor, mediante Resolução, por conta da arrecadação 
proveniente de repasses que estarão previstos nos contratos de rateio referidos 
no art. 3° desta Resolução, e das seguintes dotações do orçamento 2016 do 
CISAMA: 

Pessoal: 
Materiais e serviço de terceiro: 
Equipamento e serviço de terceiro: 
 
Art. 7° Poderá o CISAMA através da Diretoria Executiva e Coordenação do 

Projeto adotar as medidas necessárias ao cumprimento do TAC citado nesta 
Resolução. 

 
Art. 8º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Lages, 04 de julho de 2015. 

 

 

 
EDILSON JOSÉ DE SOUZA 

Presidente do CISAMA 


