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Editais 
Edital de Notificação 
Governo Municipal de Criciúma 

 

Edital de Notificação N° 594 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte ABNER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ 08.965.353/0001-
38, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

343/2015 R$ 1.812,98 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

JUCILÉIA VICÊNCIA LALAU 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 54681 

De acordo: 

Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
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Edital de Notificação N° 595 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte SOCHA CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA ME, CNPJ 10.220.885/0001-98, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

344/2015 R$ 5.360,39 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

JUCILÉIA VICÊNCIA LALAU 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 54681 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
 

 
Edital de Notificação N° 596 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte ZANETTE & FREITAS COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 04.270.673/0001-12, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

412/2015 R$ 151,02 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

__________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
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Edital de Notificação N° 597 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte J M EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA ME, CNPJ 17.203.414/0001-10, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

350/2015 R$ 2.679,00 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
 

 

Edital de Notificação N° 598 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte DALHE IDEIAS LTDA ME, CNPJ 08.867.648/0001-71, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

351/2015 R$ 133,25 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
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Edital de Notificação N° 599 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte MAGAGNIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 
19.142.522/0001-56, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

352/2015 R$ 656,41 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
 

 
Edital de Notificação N° 600 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte VANDERLEI COSTA & CIA LTDA ME, CNPJ 08.184.535/0001-71, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

365/2015 R$ 5.287,12 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
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Edital de Notificação N° 601 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ 09.026.103/0001-03, 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

376/2015 R$ 161,84 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
 

 

Edital de Notificação N° 602 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DOS LIRIOS LTDA, CNPJ 
11.173.496/0001-11, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

390/2015 R$ 1.180,54 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

__________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
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Edital de Notificação N° 603 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte AUTO PEÇAS BITTENCOURT & SOUZA LTDA ME, CNPJ 07.862.739/0001-
51, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

438/2015 R$ 1.402,15 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
 

 

Edital de Notificação N° 604 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte RAMON JHONATAN ALVES, CPF 008.836.859-90, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

442/2015 R$ 149,92 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
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Edital de Notificação N° 605 
Secretaria da Fazenda/2015 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 
IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal n° 
2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte PHOENIX MEGA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 19.098.923/0001-
56, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 
relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização de Tributos 
do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 
Ativa. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 

Notificação Valor Tributo 

444/2015 R$ 143,55 ISS 

Criciúma-SC, quinta-feira, 19 de novembro de 2015. 

___________________________________________________ 

LUIZ VANDERLAN DE FARIAS 
Fiscal de Rendas e Tributos 
Nível Superior - Matrícula: 55015 

De acordo: 
Cloir Da Soller - Secretário Municipal da Fazenda 
 

 

Comunicado 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

 

COMUNICADO Nº 057/15 

O governo do Município de Criciúma, através da FAMCRI – Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, torna público, nos termos da Lei 
Nº 2.582, datada de 17 de julho de 1991, que procederá ao corte de: 

Uma tuia (Juniperus chinensis, família Cupressaceae) 

E um buganvília (Bougainvillea glabra, família Nyctaginaceae), 

localizadas na Rua Fernando Zanatta, n° 584, Bairro Jardim Angélica, Criciúma/SC.  

As árvores supracitadas serão suprimidas, pois tratam-se de espécies exóticas e que não possuem grandes benefícios ambientais para 
o local, além de apresentar baixo porte. O morador da casa em frente se comprometeu em plantar árvores nativas em substituição a 
estas árvores exóticas. 

As pessoas interessadas têm 10 (Dez) dias, a partir da informação publicada, para apresentarem recursos junto á Fundação do Meio 
Ambiente de Criciúma. 

PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 20 de Novembro de 2015. 

SALÉSIO NOLLA - Diretor Administrativo e Financeiro FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 
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