
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 984/2022, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 

 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE FREI ROGÉRIO A 

FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA E PERMISSÃO DE USO DE 

ESPAÇO PÚBLICO A SER UTILIZADO 

PELA FACULDADE UNINA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Frei Rogério, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso IV, da Lei 

Orgânica Municipal, encaminha para apreciação e deliberação à Câmara Municipal o 

presente projeto de lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com UNINA 

EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Claudio 

Chatagnier, nº 112, bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba/PR, CEP: 82.520-590, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 14.683.991-0001-69, TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSÃO DE USO, para realização de Cursos de 

Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Cursos Livres neste município de Frei 

Rogério/SC. 
 

Art. 2º - A permissão de uso será regida pelas cláusulas do “TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSÃO DE USO” (Anexo I). 

 

Art. 3
o
 – A presente permissão de utilização do espaço público será por prazo 

determinado de 4 (quatro) anos, duração média dos cursos, com possibilidade de aditivo 

em situações excepcionais devidamente motivadas. 

 

Art. 4
o
 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Frei Rogério, 16 de setembro de 2022. 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

 

 

 



ANEXO I 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A FACULDADE UNINA E O MUNICÍPIO DE FREI 

ROGÉRIO/SC. 

 

O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob n. 01.616.039/0001-09, com sede à Rua Adolfo Soletti, n. 750, 

centro, no município de Frei Rogério/SC, neste ato representada por seu Prefeito 

Municipal, Sr. Jair da Silva Ribeiro, inscrito no CPF sob n. 528.389.789-34 e RG n. 

1.439.989 e a UNINA EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 

14.683.991/0001-69, mantenedora da Faculdade Unina, credenciada pela Portaria 110 

de 29/01/2009, doravante denominada de Faculdade Unina, com sede na Rua Claudio 

Chatagnier, n. 112, Bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representado 

pelo diretor  comercial, Sr. Vagner Cauneto, brasileiro, administrador, inscrito no CPF 

sob n. 033.407.609-93 e RG n. 8.298.985-4, domiciliado à Rua Claudio Chatagnier, n. 

131, sobrado 2,  Bairro Bacacheri em Curitiba/PR, resolvem em comum acordo, firmar 

o presente TERMO DE COOPERAÇÃO E PERMISSÃO DE USO, e de 

conformidade com as cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objetivo estabelecer os compromissos entre as partes 

signatárias para a realização de Cursos de Graduação, Pós-Graduação, Extensão e 

Cursos Livres, cabendo ao Município apenas divulgar aos servidores a realização dos 

cursos e ceder o espaço público para realização dos mesmos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 



Os Cursos serão organizados pela Unina Educacional Ltda, nas dependências do Centro 

Municipal de Educação Adolfo Soletti, mas todas as obrigações financeiras ficarão 

sobre responsabilidade dos alunos com a Unina Educacional Ltda. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

I – Constituem obrigações do Município: 

a) Disponibilizar a infraestrutura física (sala de aula, laboratório de informática, 

sala para brinquedoteca, banheiro adaptado), necessárias para a realização dos 

Cursos; 

b) Garantir o desenvolvimento especializado das atividades de manutenção e 

assistência técnica com vistas ao perfeito funcionamento dos computadores e 

demais equipamentos das salas de aula onde serão ministrados os Cursos; 

c) Acompanhar o desenvolvimento das atividades pertinentes ao objeto deste 

Termo, assegurando o alcance de seus objetivos; 

d) Adotar mecanismos de incentivo e apoio aos servidores municipais matriculados 

para a produção de trabalhos de conclusão dos Cursos. 

II- Constituem obrigações da Unina Educacional Ltda: 

a) Ministrar os Cursos obedecendo aos prazos estabelecidos no Cronograma de 

Execução dos Cursos; 

b) Expedir os certificados em conformidade com a Resolução 1/2007 – MEC aos 

concluintes dos Cursos, obedecendo a suas normas internas; 

c) Dispor de pessoal necessário para o perfeito desempenho das atividades dos 

Cursos; 

d) Dispor de pessoal docente para desenvolvimento das seguintes atividades: 

 Ministrar disciplinas; 

 Orientar os projetos de conclusão de curso; 

 Tutoria on-line. 

e) Efetuar a gestão do processo de matrícula; 



f) Gerir todo o processo que envolver o repasse financeiro aos cursos, que deverá 

acontecer exclusivamente pela via aluno-Unina Educacional Ltda. Sem 

envolvimento de recursos financeiros ou qualquer suporte para que isso aconteça 

por parte da Prefeitura; 

g) Providenciar a organização e colete dos documentos para efetivação das 

inscrições; 

h) Acompanhar a execução e responsabilizar-se pelo Projeto Político Pedagógico 

do Curso, de acordo com as normas internas. 

i) Disponibilizar no AVA (ambiente virtual) dos alunos material didático de cada 

uma das disciplinas que compõem os Cursos objeto deste Termo; 

j) Orientar e incentivar os docentes orientadores e os alunos dos Cursos oferecidos 

pela Faculdade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO 

A utilização do espaço público, se dará exclusivamente para fins de interesse 

público e coletivo para evento de cunho educacional, e deverá ocorrer no 

contraturno escolar e aos sábados para orientações e aulas presenciais. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Termo terá vigência de 4 (quatro) anos, a contar da promulgação da Lei. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS DE DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado por qualquer uma das 

partes. Mediante notificação por escrito, sem prejuízo dos serviços educacionais em 

andamento. 

 

CLÁUSUAL SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

As partes ficam submetidas às penalidades legais em caso de descumprimento de 

qualquer das cláusulas legais. 



 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

Quaisquer alterações das cláusulas e condições deste Termo de Cooperação, exceto 

quanto ao seu objeto, poderão ser efetuadas por acordo entre as partes, devendo ser 

formalizadas expressamente por Termos Aditivos, integrantes deste Termo. 

 

CLÁUSUAL NONA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

a) O direito de publicação da produção intelectual dos trabalhos dos servidores 

públicos concluintes dos Cursos será exercido em conjunto pela Unina 

Educacional Ltda e Município, mediante autorização prévia do autor; 

b) O direito de uso da produção intelectual dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos ao final do Curso, será cedido ao Município, com fundamento no art. 93 

da Lei 14.133/2021.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

O presente Termo não gera vínculo empregatício entre as partes e nem com os 

funcionários ou demais pessoas envolvidas na administração, acompanhamento, 

execução ou avaliação das atividades objeto deste instrumento 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos relativos à execução deste Termo serão resolvidos de comum 

acordo entre as partes, podendo-se recorrer às normas de direito público. 

 

Assim, estando as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo 

 

Frei Rogério, 19 de setembro de 2022. 

 

 



JAIR DA SILVA RIBEIRO                                          VAGNER CAUNETO                                                     

     Prefeito Municipal                                           Diretor da Unina Educacional Ltda 

  

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  

CPF: 

 

Nome: 

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO/SC.  

 

 

JUSTIFICATIVA – APROVAÇÃO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 

984/2022. 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhoras Vereadoras,  

Senhores Vereadores. 

JUSTIFICATIVA 
 

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Egrégia Corte de Leis, para 

fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o 

Processo Legislativo, Projeto de Lei que dispõe sobre O Termo de Cooperação Técnica e 

Permissão de Uso para manutenção dos serviços prestados pela Unina Educacional Ltda. 

A celebração do Termo de Cooperação Técnica e Permissão de Uso de espaço 

público permitirá a manutenção do núcleo educacional da Faculdade Unina – Polo Frei 

Rogério/SC, o qual utilizará o espaço do Centro Municipal Adolfo Soletti no período de 

contraturno escolar. Desta forma, oportunizará ao município a oferta de cursos de 

graduação, pós-graduação, extensão universitária e cursos livres na modalidade à 

distância. Com isto, ampliará o acesso ao ensino superior a toda população, garantindo a 

continuidade de escolarização a partir do ensino médio, o qual até o presente momento 

não existe nenhuma opção neste município.  

 

De acordo com a realidade atual, um dos fatores que dificultam o acesso ao nível 

superior é o deslocamento, gerando altos custos tanto para o aluno, quanto para o 

Município. Sendo este um dos motivos principais para implantação do polo 

educacional, reduzindo distâncias e custos entre e o aluno e o acesso ao ensino superior.  

 

A parceria também se faz necessária para auxiliar o município no cumprimento 

da Meta 12 do PME – Plano Municipal de Educação, sendo a meta: “ Incentivar a 

elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) à população de 18 a 29 anos (...)”. 



 

Todos os cursos ofertados pela Faculdade Unina são credenciados junto ao 

MEC, e estão disponíveis para consulta no sistema E-MEC. Em contrapartida ao Termo 

de Cooperação Técnica e Permissão de Uso de espaço público a faculdade oferece 

desconto de até 50% (cinquenta por cento) no valor das mensalidades para todos os 

alunos do município, incluindo alguns cursos livres gratuitos pela plataforma EAD. 

 

São essas Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, as razões 

que nos levam a propor o encaminhamento do Projeto de Lei à apreciação, pugnando 

pela sua aprovação, em regime de urgência, com a sistemática atenção que sempre foi 

dispensada por esta Casa Legislativa, aproveitando para externar protestos de estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente  

 

 

 

JAIR DA SILVA RIBEIRO 

Prefeito Municipal 

 


