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Leis 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI Nº 7.239, de 22 de junho de 2018. 

Determina índice de revisão e reajuste para os servidores públicos da Câmara Municipal de Criciúma e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
Art.1º Ficam garantidos aos servidores públicos da Câmara Municipal de Criciúma, os direitos e vantagens decorrentes da 
presente Lei. 
 
Art.2º A remuneração dos servidores públicos ativos e inativos da Câmara Municipal de Criciúma (inclusive o Valor Referencial 
de Vencimento - VRV), a partir de 1º de abril de 2018, será reajustada por 100% (cem por cento) da inflação acumulada no 
período de 1° de abril de 2017 a 31 de março 2018, medida pelo INPC. 
 
Parágrafo único. O Valor Referencial de Vencimento – VRV, no âmbito do Poder Legislativo, fixado no montante pecuniário igual 
a R$ 591,88 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), será reajustado conforme o “caput” deste artigo. 
 
Art. 3º Ao servidor público em atividade na Câmara Municipal de Criciúma é assegurada a concessão de cupom alimentação de 
R$ 304,65 (trezentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos). 
 
Parágrafo único. O crédito deverá ser efetuado no primeiro dia útil de cada mês. 
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Art. 4º Ao servidor público da Câmara Municipal de Criciúma é assegurado o pagamento de abono de férias, corrigido conforme 
“caput” do art. 2º, por ocasião da concessão das férias.  
 
§ 1º No caso de rescisão de contrato de trabalho, o abono será proporcional. 
 
§ 2º O servidor que adquirir o direito às férias, mas não usufruí-las, terá direito ao abono, a ser pago no mês de março de 2019. 
 
Art.5° A Câmara Municipal de Criciúma pagará adicional constitucional de 1/3 (um terço) de férias antes do primeiro dia da 
respectiva fruição.      
 
Art.6° Aos servidores aposentados e pensionistas, que percebam rendimentos até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é assegurado o 
pagamento de abono de natal corrigido conforme “caput” do art. 2º, que será pago até o 20º dia do mês de dezembro. 
 
Art.7° É concedida 01 (uma) bolsa de graduação, aos não graduados, e de pós-graduação, incluindo a matrícula para cursos, na 
proporção de 100% (cem por cento), para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Criciúma e 50% (cinqüenta por cento) 
para os servidores comissionados da Câmara Municipal de Criciúma. 
 
§1º No tocante aos servidores graduados, será concedida 01 (uma) bolsa de graduação, desde que já não tenham sido 
contemplados anteriormente pelo benefício descrito no “caput” deste artigo.  
 
§2º Os cursos de pós-graduação deverão ser considerados como horas de aperfeiçoamento, devendo o afastamento ser 
regulamentado em Portaria a ser expedida pelo Presidente da Câmara Municipal. 
 
§3º A participação em cursos e congressos será oferecida prioritariamente aos servidores de carreira. 
 
Art.8° Serão antecipados, a todos os servidores da Câmara Municipal, 50% (cinquenta por cento) do 13° salário, na folha de 
pagamento do mês de junho. 
 
Parágrafo único. No caso do servidor não pretender receber a antecipação, este deverá comunicar por escrito à Direção Geral da 
Câmara Municipal, até o dia 31 de maio. 
 
Art.9º Na concessão da licença prêmio, observar-se-ão: 
 
I - servidor público municipal com direito a licença prêmio, poderá perceber a importância correspondente a 2/3 (dois terços) do 
seu total em pecúnia, respeitando o interesse público;  
 
II - licença prêmio não usufruída em razão de convocação da administração, por motivo de relevante interesse público e 
conveniência (necessidade de serviço), devidamente comprovado, será indenizada integralmente no ato da aposentadoria.   
 
Art.10. Será concedida licença à servidora gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.  
 
Art.11. O cartão ponto deverá registrar a efetiva jornada de trabalho, inclusive a hora extra.  
 
§ 1º Na contagem das horas extraordinárias não serão computados os minutos despendidos no registro do cartão ponto, 
considerados como tais aqueles registrados de 1 (um) a 5 (cinco) minutos na entrada ou na saída. 
 
§ 2º As horas extras serão permitidas até o limite de 60 (sessenta) horas, devendo ser previamente autorizadas pela chefia. 
 
Art.12. A jornada de trabalho dos advogados lotados na Câmara Municipal de Criciúma será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 
estes liberados do registro de controle da jornada, em razão das funções por estes exercidas. 
 
Parágrafo único. Nas ações de qualquer natureza, em que for parte a Câmara Municipal de Criciúma, que haja pagamentos de 
honorários advocatícios fixados por arbitramento, por acordo ou por sucumbência, contados a partir da publicação da presente 
Lei, estes serão repassados aos advogados públicos da Câmara Municipal de Criciúma em efetivo exercício na data de seu 
recebimento, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).     
 
Art.13. Serão asseguradas vagas nas creches ou nos Centros de Educação Infantil, mantidos ou conveniados com a 
municipalidade, aos filhos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Criciúma. 
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Art.14. Fica garantido às relações homoafetivas os direitos dispostos na Lei Complementar 012/1999. 
 
Art.15. Serão adequados aos servidores municipais os Direitos e Garantias estabelecidos na Convenção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 
 
Art.16. Os servidores da Câmara Municipal de Criciúma, conveniados à UNIMED/AGEMED/Município de Criciúma, poderão 
retirar medicamentos nas Unidades de Saúde do Município, via receituário. 
 
Parágrafo único. Será facultada aos servidores de carreira, adesão ao Plano de Saúde oferecido pela Câmara Municipal de 
Criciúma.  
 
Art. 17. O auxílio funeral, disposto na Lei Complementar nº 12/1999, fica fixado em 3 (três) VRV`s. 
 
Art.18. Durante as férias, o servidor poderá ser convocado extraordinariamente ao trabalho uma única vez, por período 
determinado e neste caso, para cada dia de trabalho, haverá compensação em dobro. 
 
Art.19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2018, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

LEI Nº 7.241, de 26 de junho de 2018. 

Denomina Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - UPA Dr. Antonio Carlos Althoff.  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
Art.1° Passa a denominar-se UPA Dr. Antônio Carlos Althoff, o prédio da Unidade de Pronto Atendimento, situado na Rua 
General Osvaldo Pinto da Veiga, esquina com a Rua Antonio Benedet, s/nº, Bairro Próspera, Criciúma - SC, 88811-700, 
devidamente registrado sob a matrícula nº 43.890, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 26 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
DAM/erm. 
 

 

Decretos  
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SE/nº 584/18, de 17 de maio de 2018. 

Concede readaptação a Albino Antonio Ghedin. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei 
Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999, e 
 
Considerando o que consta no Processo nº 529563 de 15/05/2018, resolve: 
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CONCEDER readaptação a 
 
ALBINO ANTONIO GHEDIN, matrícula nº 51.173, Professor IV – Educação Física, lotado com 40 horas semanais na EMEIEF 
Pascoal Meller, do Bairro Santa Augusta, a partir de 15/05/2018 até 31/12/2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de maio de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal  
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - Secretária Municipal de Educação 
ERM. 
 

DECRETO SE/nº 585/18, de 17 de maio de 2018. 

Concede readaptação a Marinalda Romancini Donadel. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 529307 de 
11/05/2018 e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999, resolve, 

 
CONCEDER readaptação a 
 

MARINALDA ROMANCINI DONADEL, matrícula nº 54.508, Professor IV – Ciências, lotada com 10 horas semanais na Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 15/05/2018 até 31/12/2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de maio de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal  
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - Secretária Municipal de Educação 
ERM. 
 

 
DECRETO SG/nº 625/18, de 1º de junho de 2018. 
 
Acrescenta membro no Decreto SG/nº 956/17, de 25 de maio de 2017. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições e de conformidade com ao art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 
de julho de 1990,  
 
DECRETA: 
 
Fica acrescida, a partir desta data, na Comissão Processual Disciplinar Permanente – PAD, instituída pelo Decreto SG/ nº 956/17, a servidora 
SIMONE DE OLIVEIRA PICOLO.  
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 1º de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
 

DECRETO SE/nº 640/18, de 4 de junho de 2018.  

Prorroga efeitos do Decreto SE/nº 1019/17 de 8 de junho de 2017. 
 
O PREFEITO MUNCIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 528461 de 
2018 e com fundamento da Lei nº 5.882/2011, regulamentada pelo Decreto SG/nº 717/11 e nos termos do art. 50, inciso IV, da 
Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990,  
 
 DECRETA: 



 

 

   
5 

Quinta - Feira, 28 de junho de 2018 Nº 2014 – Ano 9  

     http://www.criciuma.sc.gov.br 

 
Art.1º- Fica prorrogado até 7 de maio de 2019, os efeitos do Decreto SE/nº 1019/17, já prorrogados através de Decretos nºs 
410/13, 1386/14 e 387/16, que concedeu horário especial de trabalho, sem prejuízo e redução da remuneração, a SONIA 
REGINA RABELO ALVES, matrícula nº 52.337, Professor IV, lotada com 20 horas semanais na EMEF Judite Duarte de Oliveira e 20 
horas semanais no CEIM João Locatelli, para cumprir 20 horas semanais, a fim de prestar assistência e acompanhamento do filho 
DIEGO RABELO ALVES. 
 
Art.2º- Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Paço Municipal Marcos Rovaris, 4 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - Secretária Municipal de Educação 
ERM. 

DECRETO SE/nº 648/18, de 6 de junho de 2018.  

Nomeia Orientador da rede municipal de ensino. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso XIII, e art. 95, § 
7º, da Lei Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999 e alterada pela Lei Complementar nº 048, de 21 de junho de 2006, 
resolve: 
 
NOMEAR 
 
SIMONE DE OLIVEIRA PICOLO, matrícula nº 56.148, Professor III, lotada com 20 horas semanais na Secretária Municipal de 
Educação, para exercer o cargo de Orientador na secretaria referenciada, a partir de 4 de junho de 2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 6 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - Secretária Municipal de Educação 
ERM. 

DECRETO SE/nº 704/18, de 14 de junho de 2018. 

Concede readaptação a Jussara Suterio Fogaça. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 532178 de 
15/06/2018 e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999, resolve: 
 
CONCEDER readaptação a 
 
JUSSARA SUTERIO FOGAÇA, matrícula nº 51.356, Professor IV - Matemática, lotada com 20 horas semanais na Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 01/05/2018 até 01/05/2019. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal  
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - Secretária Municipal de Educação 
ERM. 

DECRETO SE/nº 710/18, de 18 de junho de 2018. 

Concede readaptação a Cacilda Costa. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 531775 de 
12/06/2018 e de conformidade com o art. 33, § 1º, da Lei Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 1999, resolve: 
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CONCEDER readaptação a 
 
CACILDA COSTA, matrícula nº 54.917, professor IV - Ensino da Arte, lotada com 10 horas semanais na Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 18/06/2018 até 31/12/2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 18 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO - Secretária Municipal de Educação 
ERM. 

DECRETO SG/nº 721/18, de 20 de junho de 2018. 

Altera a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Criciúma. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 4.728, de 28 de 
dezembro de 2004, e sua posterior alteração pela Lei nº 7.090 de 1º de dezembro de 2017 e de conformidade com o art. 50, IV, 
da Lei Orgânica Municipal, resolve: 
 
ALTERAR a 
 
composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Criciúma – CMDR constituída pelo Decreto SG//nº 1561/17, 
passa a ser a seguinte: 
 
I - ÁREA GOVERNAMENTAL 
 
h) Fundação do Meio Ambiente de Criciúma – FAMCRI:  
     Titular: Erlon Paulo Gonçalves 
     Suplente: Daniela Benedet Pereira 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 20 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 738/18, de 25 de junho de 2018. 

APROVA O REGULAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, inciso IV, da Lei 
Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990, a fim de regulamentar a Lei Municipal nº 7.236, de 21 de junho de 2018, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º Fica aprovado o Regulamento do Terminal Rodoviário do Município de Criciúma, na forma dos anexos, que passam a fazer 
parte integrante deste Decreto. 
 
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 909/SA/93 e suas alterações posteriores. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 25 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
LJS/ACSFY/erm 
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ANEXO I 
REGULAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CRICIÚMA 

 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E ADMINISTRAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.1º - O presente Regulamento Interno constitui instrumento legal regedor de todas as atividades e serviços desenvolvidos no 
Terminal Rodoviário de Criciúma. 
 

Art.2º - O presente Regulamento aplica-se à concessionária do serviço de utilidade pública responsável pelo Terminal, às pessoas 

físicas e jurídicas locatárias, permissionárias e cessionárias nas dependências do Terminal, seus empregados, prepostos e 

representantes e aos trabalhadores autônomos em atividade no recinto do Terminal Rodoviário. 

SEÇÃO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 3º - Constitui finalidade principal do Terminal Rodoviário a centralização obrigatória do transporte coletivo intermunicipal, 

interestadual e internacional, que tenha a Cidade de Criciúma como ponto de partida, chegada ou escala. 

 

Art.4º - Constituem objetivos principais do Terminal Rodoviário: 

 

I – proporcionar serviços de excelente qualidade, para embarque e desembarque de passageiros das linhas que dele se 

utilizam; 

II – criar, adequar e manter infraestrutura de serviços e área de comércio de apoio, para atendimento aos passageiros e 

turismo; 

III - proporcionar condições de segurança, higiene e conforto aos usuários, quer sejam: passageiros, público em geral, 

comerciantes nele estabelecidos, empresas transportadoras e seus funcionários ou prepostos. 

 

SEÇÃO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art.5º - O Terminal Rodoviário de Criciúma será administrado pela concessionária, a quem compete explorar e operar, direta ou 

indiretamente, seus serviços de utilidade pública, com estrita observância das diretrizes e normas federais, estaduais e 

municipais incidentes sobre a matéria. 

 

§1º A Concessionária poderá delegar suas atribuições de exploração comercial a terceiros devidamente capacitados, mediante 

Termo de Permissão de Uso, outorgado a título precário, ou mediante Termo de Contrato de Locação Comercial e Termos de 

Compromissos de responsabilidades. 

 

§2º Nos casos de delegação, permanece sob a total responsabilidade da concessionária a manutenção da excelente qualidade na 

prestação dos serviços. 

 

Art.6º - À administradora compete: 

 

I – cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento Interno; 
II – permitir o uso das unidades comerciais, módulos e áreas; 
III – proceder a levantamento, efetuar análises e propor soluções visando o bom desempenho operacional do Terminal; 
IV – organizar e fazer cumprir o plano de Operação das Plataformas; 
V - fazer cumprir os Termos de Compromisso e Responsabilidade e ou Contratos de locação firmados pelos 
permissionários locatários de unidades comerciais, módulos e áreas; 
VI – fazer cumprir os termos dos contratos de prestação de serviços; 



 

 

   
8 

Quinta - Feira, 28 de junho de 2018 Nº 2014 – Ano 9  

     http://www.criciuma.sc.gov.br 

VII – elaborar as contas e efetuar o controle da cobrança dos débitos das empresas comerciais e transportadoras 

estabelecidas no Terminal Rodoviário; 

VIII – elaborar relatório periódico detalhado, contendo o resumo das atividades operacionais, estatísticas e 

administrativas, além dos fatos relevantes ocorridos; 

IX – elaborar e fornecer os mapas estatísticos ao Município de Criciúma, mensalmente; 

X– obedecer às instruções complementares expedidas pelo Poder Concedente do Terminal Rodoviário, necessárias ao 
perfeito desempenho do Terminal Rodoviário, obedecendo aos preceitos legais vigentes e regulamentos existentes; 
XI – prover convenientemente os recursos de material e pessoal necessários aos serviços de limpeza, manutenção e 
conservação, nas áreas comuns, sanitários públicos, fachadas externas, pátio de estacionamento de veículos diversos, vias 
de acessos e outros; 
XII – exercer fiscalização sobre os serviços do Terminal, especialmente os de limpeza, manutenção, conservação, reparos, 
guarda-volumes, informações e todos os outros ligados à coordenação da Administradora; 
XIII – exercer as demais atribuições específicas e normais da Administração de um Terminal Rodoviário de Passageiros. 
 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO 

 

SEÇÃO I 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Art.7º - O Terminal Rodoviário funcionará durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia. 

 

Parágrafo único - A critério do Poder Concedente, tendo em vista o interesse público e próprio desempenho do terminal, o 

horário referido nesse artigo poderá sofrer redução permanente ou temporária. 

 

Art.8º - As bilheterias de cada empresa transportadora serão abertas, no mínimo, 15 (quinze) minutos antes da primeira partida 

ou chegada das linhas da empresa e permanecerão em funcionamento até o último horário de partida ou trânsito das linhas da 

empresa, obrigando-se, entretanto, a prestar atendimento durante todo o horário comercial da cidade de Criciúma. 

 

Art.9º - O horário de funcionamento das unidades comerciais obedecerá a uma tabela permanente, fixada pela Administradora, 

de acordo com a atividade exercida, de modo a prover as condições estabelecidas no artigo 4º. 

 

Parágrafo único - A Administradora estabelecerá horários para implantação ou reforma de instalações, recepção de mercadorias, 

limpeza, manutenção e conservação das áreas e espaços ocupados e de uso comum do público. 

 

Art.10 - Os serviços de utilidade pública mantidos pela Administração funcionarão ininterruptamente durante as vinte e quatro 

horas do dia. 

 

Art.11 - A Administração afixará, em locais perfeitamente visíveis ao público, os horários de funcionamento de todas as unidades 

estabelecidas no Terminal Rodoviário. 

 

SEÇÃO II 

DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 

Art.12 - A limpeza, manutenção e conservação das áreas de agências, bilheterias, unidades comerciais e órgãos de serviços, 

serão de responsabilidade das empresas ou órgãos ocupantes das mesmas. 

 

Art.13 - O lixo deverá ser colocado em recipiente determinado pela Administradora, que definirá o local e os horários de 

recolhimento e depósito. 

 

Art.14 - Os serviços de manutenção, conservação e limpeza nas áreas de uso comum, sanitários, fachadas externas, plataformas, 

vias de acesso e outras dentro do perímetro de jurisdição do Terminal Rodoviário serão de responsabilidade da Administradora. 
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SEÇÃO III 

DAS AGÊNCIAS, BILHETERIAS E UNIDADES COMERCIAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS DE INTERESSE COMUNITÁRIO. 

 

Art.15 - As áreas destinadas às agências e bilheterias serão ocupadas exclusivamente pelas transportadoras que operam no 

Terminal Rodoviário, mediante permissão de uso, a ser firmada com a Administradora, no qual constarão as condições de 

utilização, prazo, e direitos de modo a proporcionar garantias para os usuários e para a operação comercial de suas linhas. 

 

I – a cada empresa caberá, obrigatoriamente, um módulo; 

II - nas dependências do Terminal é vedada à venda de bilhetes de passagem fora dos guichês; 

 III - é de vedada à venda de bilhetes de passagem de empresa diversas dentro do mesmo módulo ou guichê, salvo casos 

especiais que serão analisados pela Administração; 

 IV - caso a empresa que tenha sido obrigada a utilizar mais de um módulo venha a reduzir suas linhas ou serviços, a 

Administradora poderá retomar parte das bilheterias;  

 V - os guichês serão responsáveis pela operação de venda, troca e cancelamento de passagens, mudança de horários, 

assim como atendimento do usuário da empresa, para informações; 

VI - as encomendas para despacho serão recebidas em local próprio determinado pela Administração tendo suas 

dimensões compatíveis com os equipamentos de transportes disponibilizados pelas empresas operadoras. 

 

Art.16 – As unidades destinadas à exploração comercial serão ocupadas por empresas comerciais permissionárias, mediante 

contrato, a ser firmado com a Administradora, no qual constarão às condições de utilização, prazo, obrigações, de modo a 

proporcionar garantias dos direitos dos usuários e para a sua operação comercial, após a aprovação do  Poder Público 

concedente, acerca do tipo de comércio e serviços a serem oferecidos. 

 

§1º – Para fiel caracterização dos ramos de atividades exercidas pelos comerciantes, os contratos deverão ter como parte 

integrante, uma listagem dos produtos que cada um comercializa e/ou comercializará, e o não comprimento caracterizará em 

infração contratual. 

 

§2º – Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas, exceto nos locais onde haja mesas para degustação. 

 

Art.17
 
– Os ramos de atividades comerciais e serviços serão definidos pela Administradora de modo a oferecer aos passageiros, 

usuários e ao turismo, conforto, variedades e facilidades, após a aprovação do Poder Público concedente, acerca do tipo de 

comércio e serviços a serem oferecidos. 

 

Art.18 – Para as atividades comerciais que não necessitem de ocupação das lojas, deverão ser previstos, pela Administradora, 

locais específicos, destinados à sua exploração, sempre mediante contrato expresso. 

 

Art.19 – Os serviços públicos e os serviços de interesse da comunidade disporão de áreas através de permissões e ou convênios 

nos quais serão fixadas as condições de utilização pela Administração. 

 

Parágrafo único - Nos casos de uso de área por serviços públicos e outros considerados não mercantis, as parcelas 

remuneratórias, quando existentes, serão convencionadas entre a Administradora e os respectivos permissionários. 

 

Art.20 – Pelo uso das dependências do Terminal Rodoviário, as empresas transportadoras e empresas comerciais e de serviços, 

pagarão o preço mensal e a QMCL- quota de manutenção conservação e limpeza, fixados no contrato citado no art. 16  acima.  

 

SEÇÃO IV 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

Art.21
 
– O Município de Criciúma fiscalizará, através de servidores credenciados, o cumprimento das disposições deste 

Regulamento, de seus anexos e demais instrumentos vigentes. 
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§1º A fiscalização de que trata este artigo abrange tudo o que diga respeito à urbanidade do pessoal, eficiência dos serviços 

disponíveis, limpeza, manutenção iluminação, arrecadação e disciplina, bem como ao fiel cumprimento dos atos baixados pelo 

Município de Criciúma ou outros órgãos competentes. 

 

§2º O Município de Criciúma poderá realizar inspeções nas áreas e nos serviços oferecidos pelas empresas ou órgãos alocados 

no Terminal Rodoviário. 

 

Art.22 – A Administradora deverá manter, à disposição do público, livro de sugestões ou reclamações, que serão analisadas 

desde que o reclamante se identifique.  

Parágrafo único. O local desde livro será indicado ao público pela Administradora, de forma clara e visível. 

 

Art.23 – A fiscalização das empresas transportadoras no recinto do Terminal, no que diz respeito à legislação sobre transporte 

coletivo, estará a cargo do Município de Criciúma, DETER e Agencia Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, através de seus 

agentes credenciados. 

 

SEÇÃO V 

DA OPERAÇÃO DAS PLATAFORMAS 
 

Art.24 – A Circulação dos ônibus em operação no recinto do Terminal Rodoviário será rigorosamente disciplinada, dentro dos 

limites de segurança estabelecido pela administradora e observado o disposto nesta Seção. 

 

Art.25 – O limite máximo de velocidade na área do Terminal Rodoviário é de 10 km/h. 

 

Art.26 – É proibido aos veículos, na área do Terminal Rodoviário: 

 

I – circulação fora da faixa demarcada; 

II – efetuar ultrapassagem; 

      III – usar buzina; 

IV – fazer teste de motor; 

 V – impedir a circulação, permanecendo parado por tempo superior ao determinado para embarque e desembarque; 

VI – permitir o embarque ou desembarque de passageiros fora da plataforma; 

VII – manter o motor em funcionamento sem motorista na direção do veículo; 

VIII – estacionar sem aplicação do freio auxiliar; 

IX – efetuar limpeza externa, inclusive de vidro pára-brisa, possibilitando-se estas, quando emergenciais; 

X – estacionar quando não apresentar um estado não satisfatório de limpeza. 

XI – não é permitida a nenhuma empresa, estacionar seus veículos fora dos locais pré-estabelecidos pela administradora 

para embarque e desembarque de passageiro. 

 

Art.27 – Os ônibus terão área de espera em local devidamente sinalizada pela Administradora, que poderá ser utilizado antes da 

ocupação da plataforma de embarque e desembarque, observada as seguintes condições: 

 

I – tempo de permanência não superior aos trintas minutos que antecedem o horário de partida; 

II – proibição de limpeza externa de veículos, permitida apenas a limpeza interna ou limpeza emergencial de pára-brisa; 

III – proibição de revisão geral ou grandes reparos nos veículos, permitida apenas a efetivação dos reparos de 

emergência. 

 

Art.28 – As plataformas do Terminal Rodoviário destinam-se exclusivamente aos coletivos das empresas de transporte em suas 

operações de trânsito, embarque e desembarque de passageiros, sendo admitido apenas o ingresso excepcional de viaturas da 

fiscalização de órgãos da Prefeitura ou organismos oficiais de segurança. 
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Art.29 – Somente será permitida a parada dos ônibus nas áreas predeterminadas e nas plataformas de embarque e 

desembarque. 

 

Art.30 – O embarque e desembarque de passageiros dar-se-á exclusivamente nas plataformas de cada empresa, que serão 

utilizadas pelos respectivos ônibus dentro dos limites de tempo estabelecidos. 

 

§ 1º - O prazo de embarque e desembarque será fixado pela Administração. 

 

§2º - As plataformas efetivas de cada empresa serão designadas no Plano de Operação das Plataformas, definido pela 

Administradora. 

 

Art.31 - É vetado aos ônibus, nas plataformas: 

 

I – manter o motor em funcionamento; 

II – manter o sanitário com porta aberta; 

III – fazer prova de motor ou de buzina; 

IV – efetuar limpeza interna ou externa; 

V – jogar sobras ou detritos no recinto; 

VI – permanecer sem motorista. 

 

Art.32 – O Plano de Operação das Plataformas do Terminal determinará as plataformas a serem utilizadas para acostamento dos 

ônibus nas operações de trânsito, embarque e desembarque de passageiros. 

Parágrafo único - O Plano de Operação das Plataformas poderá ser alterado pela Administradora, sempre que houver 

necessidade, com anuência do Poder Público, devendo tal modificação ser comunicada à empresa transportadora com uma 

antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

 

Art.33 – Para o embarque de passageiro, o estacionamento do ônibus deverá ocorrer com uma antecipação máxima de 15 

(quinze) minutos sobre o horário de partida, e sua saída deverá ocorrer na hora exata estabelecida, admitindo-se uma tolerância 

igual à prevista no Regulamento a que estiver sujeita a linha, por motivo de comprovada força maior. 

 

Art.34 – As atividades de desembarque não poderão ultrapassar 15 minutos, sendo vedada à permanência do ônibus na 

plataforma após efetivação do desembarque. 

 

Art.35 - A Administradora manterá um controle de registro de entrada e saída, bem como do tempo de permanência dos ônibus 

nas plataformas para operação de embarque e desembarque, e outras áreas de estacionamento. 

 

Parágrafo único – Os registros de entrada, saída e tempo de permanência dos ônibus nas plataformas serão encaminhados à 

fiscalização dos órgãos mencionados no art. 23 deste regulamento. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E EMPRESAS COMERCIAIS LOCATÁRIAS 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

 

Art.36 - As empresas de transporte de passageiros estão obrigadas a: 

 

I – obedecer à condição estipulada nos termos de cessão de uso e contratos de locação e deste Regulamento; 

II – vender bilhete de passagens nas bilheterias, agências e agências virtuais pela internet; 
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III – simultaneamente com a venda do bilhete de passagem, será cobrado do passageiro ou usuário, pela transportadora, 

o valor correspondente à tarifa de utilização por passageiros (embarque) estabelecida para o Terminal Rodoviário, 

recolhendo os valores desta receita na Tesouraria da Administração no dia útil seguinte; 

IV – apresentar, à Administradora, nos períodos e prazos fixados por ela, relatório e estatística de movimento de 

passageiros e de ônibus, verificado no Terminal, de acordo com o modelo de formulário a ser fornecido; 

V – saldar, pontualmente seus compromissos para com a Administradora; 

VI – permanecer em atividade durante o horário previsto no contrato; 

VII – as empresas estão obrigadas a efetuarem a operação de embarque e desembarque de passageiros no terminal 

Rodoviário e nos locais indicados pelo município através do Decreto; 

VIII – solicitar autorização à Administração para o trânsito e permanência na Estação Rodoviária de seus equipamentos 

auxiliares, fixos ou móveis nas áreas específicas. 

 

Art. 37
 
– É vedado às empresas Transportadoras: 

 

I – processar bagagens não acompanhadas ou efetuar despacho nas plataformas de embarque, exceto no caso de veículos 

em trânsito; 

II – guardar volumes ou utilizar as dependências de que é permissionária para outros que não os prescritos na permissão 

de uso; 

III – efetuar embarque e desembarque de passageiros em locais diversos daqueles previstos pelos poderes públicos 

competentes; 

IV – guardar ou manter em depósito substâncias de odor sensível, explosivos ou inflamáveis; 

V – expor painéis ou letreiros de propaganda contendo outras informações além das indicações de seus produtos e 

serviços. 

 

SEÇÃO II 

DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS COMERCIAIS 

 

Art.38 – As empresas comerciais estabelecidas no Terminal Rodoviário estão obrigadas a: 

 

I – obedecer as condições do termo de contrato de locação e o presente Regulamento; 

II – saldar, pontualmente, seus compromissos para com a Administradora; 

II – permanecer em atividade durante o horário previsto no contrato; 

 

Art.39 – É vedado às empresas comerciais: 

 

I – guardar ou manter em depósito, no recinto do terminal, substâncias de odor sensível, explosivos ou inflamáveis; 

II - expor painéis ou letreiros de propaganda, com outros informes além de simples indicadores de seus produtos ou 

serviços; 

III – modificar a estrutura física das unidades comerciais sem prévia autorização do Município de Criciúma; 

IV – modificar a estrutura física das unidades comerciais sem prévia autorização do Município de Criciúma; 

V – expor suas mercadorias além da porta do estabelecimento. 

 

Art.40 – Visando à implantação de instalações comerciais ou públicas, os interessados deverão encaminhar à Administradora seu 

projeto, inclusive arquitetônico, no mínimo 15 dias antes da data prevista para inicio da execução dos serviços e obras. 

 

§1º – A Administradora poderá aprovar ou não o referido projeto, como também, sugerir adequações para manutenção da 

qualidade exigida pelos padrões do projeto original da Prefeitura. 

 

§2º – A Administradora para início das obras de instalações das unidades comerciais, poderá estabelecer cronograma de acordo 

com as peculiaridades de cada ocupação.  
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CAPÍTULO IV 

DA DISCIPLINA 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.41 – As regras de disciplina estabelecidas no Regulamento são aplicáveis a todos os que exercem atividade no Terminal 

Rodoviário. 

 

Art.42
 
– As empresas transportadoras e empresas comerciais responderão pelos atos de seus prepostos, empregados e 

auxiliares, ainda que eventuais, tanto em relação a danos porventura causados ao Terminal Rodoviário, como a terceiros, sendo 

obrigados a reembolsar a Administração pelos custos da reparação correspondente. 

 

Parágrafo único – As empresas transportadoras, empresas comerciais e órgãos públicos estabelecidos no Terminal Rodoviário, 

estarão sujeitos as instruções emanadas da Administradora com vista à melhoria do desempenho de suas atribuições. 

 

Art.43 – O pessoal que exerce atividade no Terminal Rodoviário está obrigado a: 

 

I – conduzir-se com atenção e urbanidade; 

II – usar uniforme aprovado pela Administradora sempre que mantiver contato direto com o público; 

III – manter compostura adequada ao ambiente; 

IV – cooperar com os elementos da fiscalização; 

V – utilizar crachá de identificação. 

 

Art.44 - No recinto do Terminal Rodoviário são vedados: 

 

I – o aliciamento de qualquer natureza, inclusive de hóspedes para hotéis ou similares e de passageiros para ônibus, táxi 

ou outro meio de Transporte: 

II – o funcionamento de qualquer aparelho sonoro em unidade comercial ou agência, de modo que venha a prejudicar a 

divulgação dos serviços pela rede de sonorização de interesse público; 

III – a ocupação de fachadas externas das unidades comerciais ou agências, paredes e áreas com cartazes, painéis, 

mercadorias ou quaisquer outros objetos em desacordo com a programação visual do Terminal Rodoviário. 

IV – o exercício de atividade comercial não legalmente estabelecido no Terminal Rodoviário; 

V – o depósito, mesmo temporário, em áreas comuns, de volumes, mercadorias ou resíduos (lixos); 

VI – a provocação ou a participação em algazarras ou distúrbios; 

VII – a ingestão de refeição fora dos locais apropriados; 

VIII – o comercio ambulante de qualquer espécie, a não ser aqueles previamente autorizados pela Administradora, cujas 

atividades sejam executadas por empresas comerciais já instaladas no terminal; 

IX – transitar ou circular por área não permitidas, em especial as pistas de rolamento; 

X – desrespeitar as determinações relativas ao movimento e forma de embarque e desembarque; 

XI – praticar atos de vandalismo contra os patrimônios instalados no Terminal. 

XII – a permanência nos locais do Terminal Rodoviário de pessoas alcoolizadas ou praticando mendicância. 

 
 

SEÇÃO II 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art.45 – A infração ao presente Regulamento e seus atos complementares, cometidas pelas empresas transportadoras, 

empresas comerciais e permissionárias, sujeitarão a infratora as seguintes penalidades: 
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I – advertência por escrito; 

II – multas; 

III - revogação da permissão de uso ou do contrato de Locação. 

 

Art.46 – A advertência por escrito será aplicada somente nos casos de infração primária e circunstancial e conterá os elementos 

indispensáveis à caracterização da ocorrência. 

 

Art.47 - O desrespeito a qualquer das normas estabelecidas no presente regulamento, sujeitará ao faltoso ao pagamento de 

multa, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, inclusive procedimento judicial. 

 

Parágrafo único – Os valores das multas, constante na tabela em anexo, a este regulamento, serão corrigidos anualmente com 

base no IGPM – FGV, ou outro índice econômico que venha a substituí-lo. 

 

Art. 48 – A revogação da permissão de uso ou rescisão contratual poderá ocorrer automaticamente, sem que à permissionária 

assista direto a qualquer indenização: 

 

I – após a 3ª (terceira) advertência por escrito efetuada no período de 1 (um) ano; 

II – após a 10ª (décima) advertência por escrito; 

III – por descumprimento de cláusula do acordo e contrato. 

 

Art. 49 – A falta de pagamento da Quota de Manutenção, Conservação e Despesas no prazo convencionado, acarretarão a 

cobrança de multa incidente sobre o valor do respectivo débito, entendendo-se como sendo o saldo devedor antes da data da 

quitação da referida quota, sem prejuízo das demais ações legais. 

 

Parágrafo único – A falta de pagamento do preço da permissão de uso ou do valor da locação no prazo convencionado, 

acarretará a cobrança de multa e de juros moratórios pactuados nos seus respectivos contratos sem prejuízo das demais ações 

legais.  

 

Art.50 – As empresas transportadoras e empresas comerciais permissionárias deverão, quando solicitadas pela Administração 

do Terminal Rodoviário, analisar o pedido de afastamento de seus empregados ou preposto, uma vez comprovada a prática de 

falta de grave. 

 

§1º - O pedido de afastamento do empregado ou preposto será feito por escrito, instruído à contra documentação, que lhe deu 

causa por órgão do poder concedente, devendo ser atendido num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

§2º - No caso de não atendimento da solicitação ficará a permissionária sujeita ao cancelamento da permissão de uso, sem 

prejuízo de outras penalidades aplicáveis. 

 

Art.51 – Enquadram-se nas disposições do artigo anterior, no que couber, as empresas com atividade no Terminal Rodoviário. 

 

 
 

CAPÍTULO V 

DOS SERVIÇOS DE APOIO AOS USUÁRIOS E ÀS EMPRESAS TRANSPORTADORAS E COMERCIAIS 

 
SEÇÃO I 

DO CONCEITO 

 

Art.52 – Entende-se por serviço de apoio aqueles destinados a propiciar ao público, facilidades de utilização do Terminal 

Rodoviário, dentro dos objetivos prescritos no art. 4º deste Regulamento. 
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SEÇÃO II 

DO SISTEMA GERAL DE SONORIZAÇÃO 

 

Art.53 – O sistema de sonorização será de responsabilidade da Administradora e destina-se à divulgação dos avisos de partida de 

ônibus e outro comprovado interesse público. 

 

Art.54 – A sala de controle será responsável pela operação do sistema de avisos por sonorização, vídeo ou painéis eletrônicos. 

 

Art.55 – O sistema de sonorização deverá funcionar durante todo o período em que houver operação de embarque, divulgando 

os avisos de partida de ônibus e outros de utilidade pública, em textos claros e concisos. 

 

Art.56 – O sistema de vídeo poderá ser utilizado para propaganda comercial, desde que não prejudique os avisos da rede de 

sonorização. 

 

Art.57 – Os avisos de partida de ônibus serão divulgados sem qualquer ônus para as transportadoras que, obrigatoriamente, 

prestarão informações prévias à sala de controle. 

 

Art.58 – A sala de controle disporá, para fins de divulgações, de toda a programação das viagens normais. 

 

§1º - Todas as alterações de horário e itinerários de coletivos deverão ser comunicadas imediatamente à sala de controle. 

 

§2º - As comunicações de coletivos extras deverão ser transmitidas à sala de controle com uma antecedência mínima de 20 

minutos sobre o horário da partida. 

 

§3º - Nos casos de omissão ou atraso da empresa em prestar informações à sala de controle, os avisos correspondentes deixarão 

de ser divulgados, ficando a empresa responsável sujeita às sanções disciplinares. 

 

Art.59 – A sala de controle divulgará, aos passageiros, os avisos de saída com uma antecedência de 10 minutos da hora prevista 

para a partida, sendo que o horário de partida será comunicado aos passageiros e motoristas.  

 

SEÇÃO III 

DA REDE DE RELÓGIOS 

 

Art.60 – O Terminal Rodoviário será provido de uma ampla rede de relógios, distribuídos por todas as suas áreas comuns e de 

serviço. 

 

Art.61 – A rede de relógios será de responsabilidade da Administradora, podendo sua exploração ser delegada a terceiros, 

mediante inserção nos mostradores de publicidade do próprio equipamento, com observação das diretrizes estabelecidas na 

programação visual do Terminal Rodoviário. 

 

Art.62 – Os relógios repetidores da rede, em quantidade e dimensões compatíveis com as necessidades, serão instalados, 

obrigatoriamente, em: 

 

I – sala de espera; 

II – plataforma de embarque; 

III – plataformas de desembarque; 

IV – área de circulação de pedestre; 

V – área de bilheterias. 

 

Art.63 – É proibido a colocação de relógios particulares, de qualquer tipo, expostos ao público em todo o recinto do Terminal 

Rodoviário. 
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SEÇÃO IV 

SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE DADOS 

 

Art.64 – O Terminal Rodoviário implantará um sistema integrado de gerenciamento e controle de informações referentes às 

operações do terminal adequando a transmissão de dados de modo a facilitar a conectividade de informações estatísticas e 

comerciais entre a Administração, os permissionários e o Poder Público. 

 

SEÇÃO V 

DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 

Art.65 – Os serviços postais e de telegrafia serão operados pela empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por Empresa 

credenciada por esta, em Convênio celebrado pela Administradora. 

 

SEÇÃO VI 

DOS SERVIÇOS DE GUARDA-VOLUMES 

 

Art.66 – O serviço de Guarda-Volumes será operado e explorado pela Administradora, por sistema manual ou automático, 

podendo ser delegados a terceiros, a seu critério. 

 

Art.67 – O Serviço de Guarda-volumes deverá funcionar ininterruptamente durante o período de operação do Terminal 

Rodoviário. 

 

Art.68 – Para o sistema manual de guarda volumes, será fornecido ao usuário o recibo de depósito de volumes, do qual 

constarão: 

 

I – número da etiqueta de volume; 

II – data e hora do depósito; 

III – identificação do serviço e  

IV – demais condições de guarda. 

 

Art.69 – Em qualquer situação, a sistemática e o preço do serviço serão determinados pela Administradora, obedecidos aos 

dispositivos regulamentares. 

 

Art.70 – Não serão aceitos para depósito, volumes contendo: 

 

I – explosivos; 

II – combustíveis ou substância inflamável; 

III – substância tóxica; 

IV – armas; 

V – mercadorias perecíveis ou deterioráveis, 

VI – animais. 

 

Parágrafo único – Caso a Administração suspeite que o volume depositado contenha um dos bens acima relacionados, poderá 

solicitar à fiscalização sua abertura para verificação do conteúdo. 

 

Art.71 – Os objetos depositados e não procurados pelo prazo de 60 (sessenta) dias serão encaminhados ao Órgão de Assistência 

Social do Município. 
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SEÇÃO VII 

DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

 

Art.72 – O serviço de informações será operado diretamente pela Administradora ou por órgão público ligado ao turismo ou 

policiamento. 

 

Art.73
 
– O Balcão de Informações funcionará ininterruptamente, em local determinado pela Administração, durante todo o 

período diário de operação do Terminal. 

 

Art.74 – Em qualquer situação, a sistemática de operação será estabelecida pela administradora, obedecidos aos dispositivos 

regulamentares. 

 

Art.75 – Recomenda-se às empresas transportadoras manterem instalados ramais telefônicos em seus guichês e bilheterias, com 

pessoas habilitadas para prestar informações relativas a horários, preço de passagens e outras solicitações semelhantes. 

 

SEÇÃO VIII 

DO SERVIÇO DE ENCOMENTAS E CARGA E DESCARGA 

 

Art.76
 
– Os veículos particulares das empresas operadoras de encomendas, malotes e impressos utilizaram as plataformas 

destinadas às operações de carga e descarga destinadas para este fim. 

 

Parágrafo único. Em qualquer situação o horário de funcionamento, independente da sistemática de operação dos serviços, será 

determinado pela Administradora. 

 

SEÇÃO IX 

DO POLICIAMENTO 

 

Art.77 – Os serviços de policiamento, fiscalização e orientação do trânsito na área de jurisdição do Terminal Rodoviário serão 

desenvolvidos pelas autoridades competentes, de acordo com as respectivas legislações específicas, em estrita colaboração com 

a Administradora. 

 

Parágrafo único – Para a complementação desses serviços, a Administradora poderá contratar empresa especializada ou utilizar 

serviços próprios, desde que devidamente credenciados pelas autoridades competentes para o desempenho de tais funções. 

 
SEÇÃO X 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

Art.78
 
– Os serviços de Assistência Social e de Proteção a Criança e ao Adolescente serão desenvolvidos pelos órgãos públicos 

competentes, de acordo com suas atribuições específicas, em estrita colaboração com a Administradora. 

 
SEÇÃO XI 

DOS SOCORROS 

 

Art.79 – O Posto de Socorro e de Urgência, caso exista no Terminal Rodoviário, será operado pelo Órgão Público local 

responsável pela prestação deste serviço.  

 

 

 

 



 

 

   
18 

Quinta - Feira, 28 de junho de 2018 Nº 2014 – Ano 9  

     http://www.criciuma.sc.gov.br 

 

SEÇÃO XII 

DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MANUAL DE MALAS E BAGAGENS 

 

Art.80 – As atividades de transporte de malas e bagagens no Terminal Rodoviário será de inteira responsabilidade da 

Administradora, que poderá prover sua lotação com pessoal contratado sob vinculo empregatício ou autônomo, mediante sua 

prévia e expressa autorização. 

 

Art.81 – No caso específico de trabalhadores autônomos, a atividade de carregador somente poderá ser exercida por pessoas 

com mais de 18 anos e menos de 65 anos, devidamente uniformizadas e identificadas, desempenhando suas tarefas 

obedecendo à escala por eles elaboradas e apresentadas a Administradora. 

 

Parágrafo único – O número de carregadores será estabelecido de forma a possibilitar o perfeito atendimento ao público na área 

do Terminal em que sejam necessários seus serviços. 

 

Art.82 – Em qualquer hipótese, o preço dos serviços será estipulado pela Administradora do Terminal Rodoviário, devendo a 

respectiva tabela ser afixada em locais visíveis ao público. 

 

Art.83 – A utilização do serviço de carregador deve ser uma opção do passageiro, não podendo ser criada dificuldade ao 

exercício dessa opção. 

 

SEÇÃO XIII 

DA COLETA DE LIXO 

 

Art.84 – Compete à Administradora a elaboração e execução do esquema de coleta, transporte e depósito do lixo gerado no 

Terminal, mediante utilização de equipamento adequado e localizado de depósito em áreas de fácil acesso pelo serviço público 

de coleta. 

 

Art.85 – Os serviços de coleta, transporte e depósito de lixo serão executados nos locais determinados pela Administradora, não 

devendo prejudicar a operação normal do Terminal Rodoviário. 

 

SEÇÃO XIV 

DOS TÁXIS E TRANSPORTE URBANO 

 

Art.86 – O serviço de táxi, no Terminal Rodoviário, deverá ser estruturado de modo a facilitar ao público sua utilização, e 

obedecerá a regulamentação baixada pelos órgãos competentes do Município, e se desenvolverá em áreas previamente 

estabelecidas e sinalizadas no terminal. 

 

Parágrafo único - A Administradora do Terminal Rodoviário manterá contato com o órgão competente local, com vistas à solução 

das dificuldades porventura surgidas nesse serviço, e que venham a prejudicar a boa operação do Terminal Rodoviário. 

 

Art.87 – Os serviços de táxis/mototáxis, no Terminal Rodoviário, deverão ser estruturados de modo a facilitar ao público sua 

utilização. 

Parágrafo único. O serviço de Transporte Coletivo Urbano terá seus locais de parada definidos pela Administração, de acordo 

com o projeto arquitetônico do Terminal. 

 

SEÇÃO XV 

DO SERVIÇO DE SANITÁRIOS E HIGIENE PESSOAL 

 

Art.88 – O serviço de sanitários do Terminal Rodoviário será operado e explorado diretamente pela Administradora, ou por 

terceiros por ela contratados. 
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Art.89
 
– Os funcionários da Administradora e das unidades comerciais e transportadoras instaladas no recinto do Terminal 

Rodoviário, utilizarão os sanitários designados pela Administradora. 

 

Art.90 – Os sanitários deverão oferecer um perfeito padrão de limpeza, higiene conservação, devendo estar sempre limpos, 

desinfetados e equipados com o material de higiene necessário ao usuário. 

 

Art.91 – Os serviços de higiene pessoal e salões de beleza serão obrigados a manter elevado padrão de asseio, adotando 

processos modernos de assepsia e equipamento atualizado, bem como pessoal de alto nível profissional. 

 

Art.92 – Em qualquer situação, o preço para utilização dos sanitários será estipulado pela Administradora, que afixará a tabela 

em local visível ao público. 

 

SEÇÃO XVI 

DO SERVIÇO DE ACHADOS E PERDIDOS 

 

Art.93 – A Administradora manterá um serviço de achados e perdidos, executado gratuitamente para atender à ocorrência do 

Terminal Rodoviário. 

 

Art.94 – Entre outras tarefas, tal serviço deverá: 

 

I – recolher, classificar, registrar e depositar os objetos achados; 

II – efetuar a entrega dos objetos procurados, mediante comprovação da propriedade. 

 

SEÇÃO XVII 

DO ABASTECIMENTO 

 

Art.95 – O Suprimento de mercadorias, através de veículos, aos estabelecimentos comerciais existentes no Terminal Rodoviário 

de Criciúma, obedecerá aos horários e locais estabelecidos pela Administradora. 

 

Art.96 – Após 60 (sessenta) dias de depósito, os objetos não procurados serão relacionados e encaminhados à polícia local ou, 

com sua autorização, a uma entidade beneficente. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SEÇÃO I 

DAS INSTALAÇÕES 

 

Art.97 – As instalações do Terminal Rodoviário deverão obedecer, integralmente, o projeto previamente aprovado pelos órgãos 

competentes. 

 

Art.98 – Qualquer modificação nas instalações externas e internas das agências e unidades comerciais somente será permitida 

pela Administradora após prévia e expressa aprovação do Órgão concedente. 

 

Parágrafo único – Na elaboração de projetos de modificação de instalações de que trata este artigo deverão ser levados em 

consideração os padrões estipulados no projeto de programação visual aprovado para o Terminal Rodoviário. 
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SEÇÃO II 

DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO 

 

Art.99 – A Administradora providenciará o seguro contra incêndio das áreas comuns e das unidades porventura desocupadas do 

Terminal Rodoviário sob sua orientação, cobrindo exclusivamente danos ao edifício. 

 

§1º – O contrato do seguro de unidades ocupadas por locatários e cessionárias será de responsabilidades dos mesmos. 

  

§2º – A Administradora poderá cobrar, das partes locatárias, as frações do prêmio de seguro correspondentes a respectivas 

áreas. 

 

§3º – Os valores de cobertura de seguro serão reajustados de forma a manter estes valores corrigidos periodicamente. 

 

SEÇÃO III 

DA PROGRAMAÇÃO VISUAL, PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

 

Art.100 – Os serviços de publicidade nas áreas comuns do Terminal constituem exclusividade da Administradora, que poderá 

explorá-los diretamente ou através de terceiros obedecidas às normas específicas relativas a matéria. 

 

§1º – A exploração da propaganda comercial por meio de dispositivo visual é de exclusividade da Administradora que poderá 

delegar sua execução a terceiros obedecidas às formalidades legais. 

 

§2º - O Terminal disporá de locais e instalações próprias para a afixação de cartazes de exposições temporárias, de promoções 

de eventos patrocinados por Órgãos de Entidades Públicas ou de caráter cultural, turístico ou filantrópico. 

 

Art.101 – Nenhuma placa, cartão, painel, aviso ou outro dispositivo de propaganda poderá ser instalado no Terminal sem a 

prévia autorização da Administração, que observará as diretrizes do respectivo plano de programação visual. 

 

Art.102 - É expressamente proibida a colocação de cartazes, impressos, ou quaisquer outros tipos de publicidade de caráter 

religioso ou político partidário nas dependências internas e externas do Terminal Rodoviário. 

 

SEÇÃO IV 

DOS CONVÊNIOS 

 

Art.103 – As dependências destinadas a órgãos públicos e empresas de economia mista serão cedidas gratuitamente a tais 

órgãos, mediante comodato a ser celebrado com a Administradora. 

 

SEÇÃO V 

DAS FONTES DE RECEITA 

 

Art.104 – Constituem fontes de receita da Administradora, na operação do Terminal Rodoviário: 

 

I – Tarifa de Embarque do Terminal: será cobrada do passageiro, pelas empresas de ônibus detentoras de linhas 

intermunicipais e interestaduais, pela utilização do Terminal. A cobrança ao passageiro deverá ser efetuada 

simultaneamente com vendas do bilhete de passagem em “tickets” separados. 

II - Tarifa de Utilização de Plataforma: Será cobrada das empresas detentoras de linhas de características urbanas e ou 

distritais que utilizarão o Terminal Rodoviário, conforme contrato de concessão celebrado com o Município e respectivas 

empresas; 

III – Aluguel de agências e bilheterias, pago pelas transportadoras que operam no Terminal Rodoviário. 

IV – Aluguel de Unidades e Áreas: Receitas decorrentes de locação de lojas para o exercício de atividades comerciais e 

utilização de áreas regidas por contratos específicos. 
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V – Espaços regidos por contratos específicos. 

VI – QMCL – Quota de Manutenção, Conservação e Limpeza: parcelas pagas à Administradora pelas transportadoras e 

firmas comerciais, destinadas a cobrir as despesas com serviço de manutenção e limpeza de todas as áreas ocupadas no 

Terminal Rodoviário e seus equipamentos cujos critérios de rateio serão definidos pela Administração. 

 VII – Serviço de Guarda-Volumes: receita decorrente da utilização, pelo usuário, do espaço para a guarda de volumes. 

VIII – Sanitários e Banhos: receita decorrente da utilização, pelos usuários, das instalações dos sanitários e banhos. 

IX – Publicidade: receita decorrente exploração, pela Administradora, de propaganda, por meios visuais ou outros 

dispositivos autorizados que possam ser utilizados, desde que respeitada a sinalização indicativa e de orientação para os 

usuários. 

X – Equipamentos de Comunicação: receita decorrente do uso, pelas transportadoras, empresas comerciais e órgãos 

públicos de equipamentos de comunicação instalados pela Administradora. 

XI – Água e Esgoto: receita decorrente do reembolso de tarifa de consumo de água e esgoto pagos pela Administradora e 

rateados entre as permissionárias ou cessionárias de uso das áreas do Terminal, proporcionalmente ao consumo indicado 

nos medidores individuais ou à área ocupada. 

XII – Seguro contra Incêndio: receita referente ao ressarcimento das frações de prêmios de seguro, correspondente às 

áreas ocupadas no Terminal; 

XIII – Juros e Correções: receita correspondente aos acréscimos sobre o pagamento, com atraso, de alugueis ou quotas; 

XIV – Aluguel de Armário: receitas decorrentes da utilização de armários ou escaninhos, em áreas de vestiários, para 

guarda de uniformes de funcionários de transportadoras ou permissionários; 

XV – Outras Receitas: quaisquer outras fontes de arrecadação não previstas nas alíneas anteriores e devidamente 

autorizadas pelo Município. 

 

Parágrafo único – Os pagamentos correspondentes às fontes de arrecadação constantes deste artigo serão feitos diretamente à 

Tesouraria da Administradora ou agências bancárias credenciadas por esta, nos prazos e condições previamente 

convencionados. 

 

SEÇÃO VI 

DAS INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Art.105 - Ocorrendo qualquer infração deste Regimento ou cláusula estabelecida em instrumentos próprios, a Administradora 

de agente delegado, lavrará Auto de Infração que conterá obrigatoriamente: 

 

I - Denominação da Empresa, ou órgão ou entidade infratora. 

II - Data e hora da infração. 

III - Descrição sucinta das infrações cometidas com a indicação dos dispositivos regulamentares infringidos. 

IV - Valor da multa 

 

Art.106 – A primeira via do auto de infração será entregue ao autuado ou seu preposto, contra recibo e, na impossibilidade de 

fazê-lo, será enviada sob registro postal. 

 

§ 1º - A assinatura do Auto de Infração não significará reconhecimento da falta, assim como a sua ausência não o invalidará. 

 

§ 2º - Em nenhum caso poderá o Auto de Infração ser inutilizado depois de lavrado. 

 

§ 3º - Recusando-se o infrator ou seu preposto a exarar o “ciente”, o autuante configurará o fato no verso do Auto, constituindo-

se tal negativa em circunstância agravante na aplicação da penalidade.  

 

Art.107 – O infrator terá prazo de 10(dez) dias úteis a partir do recebimento do Auto der Infração, para o recolhimento da multa 

correspondente. 

 

Parágrafo Único. A multa não recolhida no prazo será corrigida monetariamente, sem prejuízo das demais cominações legais. 
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Art. 108 – É assegurado ao infrator o direito de recurso, por petição escrita, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento do Auto de Infração, mediante protocolo junto à própria Administradora do Terminal Rodoviário de Criciúma. 

 

Parágrafo Único. O recurso de que trata o “caput” deste artigo, está condicionado ao depósito prévio da importância equivalente 

à multa, que será ressarcida no caso de decisão definitiva favorável ao infrator. 

 

Art. 109 – O recolhimento da importância relativa à multa deverá ser feito na Tesouraria da Administradora. 

 

SEÇÃO VII 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Art.110 – Todas as decisões da Administradora deverão ser cientificadas, por escrito, as locatárias, permissionárias e 

cessionárias, prestadores de serviço e demais interessados. 

 

Art.111 – Todas as locatárias, permissionárias ou cessionárias deverão atender às exigências da Saúde Pública, autoridades 

federais e municipais ligadas a seu tipo de atividade. 

 

Art.112
 
– Para o fiel cumprimento das disposições deste Regimento, a Administradora poderá baixar normas e instruções de 

serviços complementares, que serão prévia e amplamente divulgadas entre as partes interessadas. 

 

Art.113 – O movimento de ônibus e passageiros constitui o principal elemento quantitativo de avaliação do atendimento ao 

objetivo básico do Terminal Rodoviário. 

 

Art.114 – Os dados relativos à utilização do guarda-volumes e sanitários constituem elementos complementares de informação, 

também necessários à avaliação do atendimento ao objetivo do Terminal Rodoviário. 

 

Art.115 – A coleta de informações será feita de forma contínua, com apuração por períodos, de modo a registrar variações que 

verifiquem ao longo de um determinado período de tempo. 

 

Art.116 – A Administradora concessionária, deverá enviar relatórios estatísticos periódicos aos Órgãos competentes, contendo 

os resultados do processamento de informações do período a que se referir. 

 

Art.117 – Além dos resultados apurados periodicamente para fins de apresentação nos relatórios, a Administradora deverá 

organizar sua rotina de controle para obter, a partir dos dados coletados, os resultados de caráter eventual sobre o tempo 

médio de depósito de volume e o período de maior utilização diária do guarda-volumes e dos sanitários, que são passíveis de 

solicitação, a qualquer tempo, pelos órgãos públicos. 

 

Art.118 – Além dos controles estatísticos periódicos mencionados neste Capítulo, os órgãos públicos interessados poderão 

realizar coleta de informações referentes à freqüência ou utilização das instalações, dependências e unidades comerciais do 

Terminal Rodoviário, não sujeitas a controles rotineiros ou ainda pesquisas de junto ao usuário. 

 

SEÇÃO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.119 – A Administradora zelará pelo cumprimento deste Regulamento, através de rigorosa fiscalização, afim de não permitir 

que se verifiquem quaisquer práticas proibidas. 

 

Art.120 – Os casos omissos nesse Regulamento Geral serão analisados pela Diretoria de Trânsito e Transporte, que encaminhará, 

quando houver dúvida jurídica, à Procuradoria-Geral do Município, para parecer, ouvido, ainda, o Secretário Geral do Município. 
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ANEXO II 

TABELAS DE MULTAS 

  

Valor                                Infração 

R$ 40,00                           Falta de urbanidade 

Prejuízo para limpeza do recinto 

Falta do uso do uniforme (inclusive crachá) 

Ausência do motorista estacionado na plataforma 

Permanecer com motor em funcionamento em ônibus estacionado na plataforma 

Uso da buzina no recinto dos terminais 

Atraso na saída do ônibus 

Ocupação da plataforma pelo ônibus além do tempo previsto 

Atraso no pagamento da quota de conservação e limpeza 

 

Valor                                   Infração  

R$ 95,00                          Ocupação da plataforma pelo ônibus, antes do tempo previsto 

Omissão de informação ao público quando solicitado 

Desobediência às regras de circulação de ônibus 

Desobediência às normas de embarque e desembarque 

Utilização de plataforma não autorizada 

Divulgação de programa não autorizada 

Ocupação de local não permitido com cartaz e mercadoria 

Negligência ou omissão no cumprimento de instruções ou atos da administração 

Infração obrigacional, para o qual não esteja prevista penalidade específica. 

 

Valor Infração 

R$ 95,00 Atraso de recolhimento da tarifa de embarque 

 Uso de sanitário de ônibus na área dos terminais 

Processamento, no recinto dos terminais, de despachos e encomendas em locais impróprios. 

Danificação de bens móveis e/ou imóveis 

 Uso de aparelhos que perturbem o sistema de sonorização dos terminais 

Utilização de área comum para fins particulares, inclusive depósito de volumes de qualquer natureza. 

 

Valor Infração 

R$ 150,00 Aliciamento de passageiros 

Agenciamento de qualquer natureza 

Omissão na contratação de seguro contra incêndio 

Desrespeito à fiscalização 

Atitude indecorosa 

Omissão de informação devida à administração 

Descumprimento do horário de funcionamento 

 

Valor Infração 

R$ 250,00 Sublocação ou empréstimo de qualquer unidade, sem a previa autorização da administração. 

Impedimento da ação da administração 

Utilização de qualquer unidade para fins não previstos 

Prestação de informações falsas 

 Embarcar ou desembarcar passageiros fora dos locais previstos pelo Município  

Lavagem, limpeza e/ou reparos de ônibus no recinto dos terminais. 

  

Valor Infração 

R$ 300,00 Atividade comercial não autorizada 

 Quando houver infringência às cláusulas de exclusividade – pactuada nos contratos de locação assinados com a 

administração. 

 



 

 

   
24 

Quinta - Feira, 28 de junho de 2018 Nº 2014 – Ano 9  

     http://www.criciuma.sc.gov.br 

Edital de Convocação 
Governo Municipal de Criciúma 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 049/2018 

PROCESSO SELETIVO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, bem como com o 
que dispõe o Edital de Processo Seletivo n° 005/2017, homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 1566/17, de 11.12.2017, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo para comparecer, a partir da data de 
publicação no Diário Eletrônico do Município, no horário das 8:00 às 17:00 horas, no Departamento de Apoio Administrativo da 
Secretaria Geral/Paço Municipal, sito à Rua Domênico Sônego nº 542 – Bairro Santa Bárbara, para retirar a relação de documentos 
necessários e receber instruções para posse no respectivo cargo. O candidato terá um prazo de 10 (dez) dias úteis para 
providenciar/entregar a documentação. Caso não respeite o prazo acima citado, o candidato poderá ser dispensado da vaga escolhida.  
 

HIGIENIZADOR (rede básica) | Ensino Fundamental Completo - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 

Classif. Nome do candidato 

16 Jaqueline Silva De Lima 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (rede básica) | Ensino Médio Completo  CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 

Classif. Nome do candidato 

25 Clarice De Lima Marciano 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Rede (vigilância) | Ensino Médio Completo CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40h e/ou 
plantões 12x36h 

Classif. Nome do candidato 

5 Vinicius De Souza Tome 

 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 25 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ERM/mrz. 

 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
CISAMREC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amrec 

Ata de Registro de Preços nº 009/CISAMREC/2018 – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 
2º, do art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial 038/CISAMREC/2018 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços de Registro de 
preços de Tiras reagentes para glicemia capilar; Seringas descartáveis para insulina e Lancetas para coleta de sangue por punção 
digital. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 26/06/2018 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br 

Extrato Termo de Fomento 
Governo Municipal de Criciúma 

EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Fomento nº 2006/2018, registrado no Departamento de Apoio 
Administrativo, da Secretaria Geral.  
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PARTÍCIPES: Conselho Municipalde Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma – CMDCA/Fundo para Infância e Adolescência de 
Criciúma/FIA/Município de Criciúma através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação Academia de Futebol 
Criciúma. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros,no valor total de R$9.726,75 (nove mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e 
cinco centavos), para auxiliar na realização do projeto denominado “Descobrindo Talentos”. 
 
VIGÊNCIA: 06 meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado. 
 
DATA: Criciúma-SC, 25 de junho de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Claudiomir dos Santos, pela Associação Academia de Futebol Criciúma, 
Paulo Cesar Bitencourt, pela Secretaria de Assistência Social, e Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 

 

Avisos de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 202/PMC/2018 

OBJETO:A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção 
preventiva do sistema de climatização VRF do Paço Municipal “Marcos Rovaris” no município de Criciúma/SC. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 11de julho de 2018 às 08h30min. 
 
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município 
de Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na  Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal “Marcos 
Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site 
www.criciuma.sc.gov.br ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
CRICIÚMA-SC, 26 de Junho de 2018. 
 
KATIA MARIA SMIELEVISKI GOMES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 203/PMC/2018 

OBJETO:Registro de preços de lubrificantes para na reposição e manutenção dos equipamentos rodoviários que compõem a frota 
oficial do Município de Criciúma/SC. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 11 de julho de 2018 às 10h00min. 
 
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município 
de Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na  Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal “Marcos 
Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site 
www.criciuma.sc.gov.br ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
CRICIÚMA-SC, 26 de Junho de 2018. 
 
KATIA MARIA SMIELEVISKI GOMES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 204/PMC/2018 

OBJETO:Registro de preços de grelhas de ferro fundido, para utilização nas vias públicas do município de Criciúma/SC. 
DATA DE ABERTURA: Dia 11 de julho de 2018 às 13h00min. 
 
EDITAL: completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do 
Município de Criciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na  Rua Domênico Sônego, 542 - Paço 
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Municipal “Marcos Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no 
site www.criciuma.sc.gov.br ou pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
CRICIÚMA-SC, 26 de Junho de 2018. 
 
KATIA MARIA SMIELEVISKI GOMES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

Aviso de Licitação 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

MODALIDADE: Pregão Presencial  051/FMS/2018 

OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo a contratação, através de empresas especializadas, para prestação de serviços 
de manutenção, conserto, recuperação e assistência técnica em eletrodomésticos na Secretaria Municipal e nas Unidades 
Descentralizadas de Saúde de Criciúma/SC, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, peças, equipamentos, 
máquinas e ferramentas normais e especiais necessárias. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 12 de julho de 2018 às 08h30min. 
 
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município 
de Criciúma, na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” – Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 
08:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (***48) 3431.0359/3431.0318, ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou através do 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
Criciúma, 26 de junho de 2018. 
 
FRANCIELLI LAZZARIN DE FREITAS GAVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

Ata do Edital de Tomada de Preços 
FMHIS - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 

ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/FMHIS/2018 

ATA 11 

Processo Administrativo nº 520638 
 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE 03. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Técnicos de Regularização Fundiária de 1.374 lotes 
urbanos localizados em bairros do município de Criciúma, incluindo o Projeto Urbanístico (previstos nos arts. 35/36 da Lei 
Federal Nº. 13.465/2017).  
 
LOCAIS: Bairros Cristo Redentor, Jardim Maristela, Naspolini, Pro. V. Vitória, Rio Maina, São Cristóvão, São Sebastião, São Simão, 
Tereza Cristina, Vera Cruz, Vila Manaus, Ana Maria, São João, Quarta Linha e Renascer. 
 
Às onze horas, do dia vinte e seis, do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da  Diretoria de Logística 
– localizada no pavimento superior do Paço Municipal “Marcos Rovaris”, na Rua Domênico Sonego nº 542, nesta cidade de 
Criciúma, Estado de Santa Catarina,  reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações do Município designada 
pelo Decreto SG/n° 441/18 de 09 de abril de 2018, alterado pelo Decreto SG/n° 637/18 de 04 de junho de 2018 para dar 
continuidade ao processamento e julgamento com relação (abertura das propostas de preços – envelope 02) da TOMADA DE 
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PREÇOS Nº. 001/FMHIS/2018. Aberta a sessão pelo Presidente, Sr. GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO, o mesmo informou que 
somente as empresas ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA e GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA – EPP 
encontravam-se legalmente representadas nesta sessão. Ato contínuo passou-se à abertura do envelope de nº 02, com a 
proposta de preços das licitantes habilitadas. Foram as mesmas analisadas e rubricada por todos. Constataram-se os seguintes 
valores globais: 
 
 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR GLOBAL R$ 
1ª MANOGEO SERVIÇOS DE AGRIMENSURA LTDA - ME 331.630,00 
2ª ECOESFERA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 348.858,00 

3ª ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 416.000,00 
4ª GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA - EPP 429.160,40 
5ª ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 514.752,00 
6ª PROTOL PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 594.780,00 

 
Foi franqueada a palavra aos presentes onde o Sr. RICARDO MANENTE MILANEZ representante legal da empresa ESET 
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA fez que constasse em ata que a empresa MANOGEO SERVIÇOS DE AGRIMENSURA LTDA – ME 
apresentou fora do envelope de proposta de preços, carta de apresentação da proposta e a planilha orçamentária dentro do 
envelope, o qual foi constatado somente na reunião de abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas 
habilitadas, o representante solicita a desclassificação da empresa MANOGEO SERVIÇOS DE AGRIMENSURA LTDA – ME por 
entender que a mesma não cumpriu as exigencias 5.5 à 5.8 do edital. A fim de encerrar a presente sessão, o Presidente 
cientificou os presentes da SUSPENSÃO da mesma para que as propostas de preços sejam encaminhadas a equipe técnica da 
Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, para análise e conferencia das planilhas orçamentárias e 
classificação final. Após isto, a Comissão dará ciência da continuidade desta sessão, via publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, concomitantemente com o resultado final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a 
reunião e ordenou que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Membros da 
Comissão Permanente de Licitações e representante presente. Sala de Licitações (terça-feira) 26 de junho de 2018. 
 

GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO KARINA TRES ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

Presidente Secretária Membro 

 

  

Aviso de Revogação 
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

AVISO DE REVOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/FMAS/2018 

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA torna público a REVOGAÇÃO do edital supracitado, em virtude da Tomada de Preços nº 
009/FMAS/2018 ter sido considerada DESERTA prejudicando assim o andamento da Chamada Pública Nº 010/FMAS/2018, pois 
ambos processos se integram entre si, tornando assim sua continuidade desnecessária. 
Feita a revogação acima, ficam todos os interessados notificados para os fins legais e de direito. 
 
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, 26 de junho de 2018. 
 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO - Presidente da Comissão Permanente de Licitações (assinado no original) 

ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 
RICARDO MANENTE MILANEZ 

Representante Legal 

GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA - EPP 
CARLOS HONORIO RODRIGUES FRANCISCO 

Representante Legal 
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