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Decretos  
Governo Municipal de Criciúma 
 
DECRETO SG/nº 639/18, de 4 de junho de 2018. 
 
Modifica os Decretos SG/nºs 419/18, 420/18, 421/18, 422/18, 423/18, 424/18, 425/18, 426/18, 427/18, 428/18 e 429/18, que 
declara de utilidade pública áreas de terra situadas no Bairro Pinheirinho. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que constam nos Processos nºs 520109, 
520107, 520105, 520104, 520115, 520111, 520114, 520113, 520101, 520108 e 520103 e de conformidade com o art. 50, inciso IV, 
da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 ,  
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Nos incisos II, da área remanescente, previstos no art. 1º, dos Decretos SG/nºs 419/18, 420/18, 421/18, 422/18, 423/18, 
424/18, 425/18, 426/18, 427/18, 428/18 e 429/18, contidas nas confrontações, onde se lê: “Mercado Lisandra Eireli Epp”, leia-se: 
"Mercado Lisandra Eireli”. 
 
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 1º de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

 
DECRETO SG/nº 722/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Doraci Rita Vieira Comim. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 522080 de 
02/03/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
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DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de DORACI RITA VIEIRA COMIM, medindo 
1.374,32 m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área maior medindo 6.500,00 m² (seis mil e quinhentos metros 
quadrados), situada no Bairro Santa Catarina, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 2.321, no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Rua Bazilio Valentim Zilli, medindo 482,98m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    7,83 metros com a Rua Bazilio Valentim Zilli; 

Sul        9,66 metros com a Avenida Presidente Juscelino; 

Leste     55,83 metros com terras de Doraci Rita Vieira Comim; 

Oeste  59,55 metros com a Rua Bazilio Valentim Zilli. 

 
II – área desapropriada 02 para a Avenida Presidente Zilli, medindo 891,34 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    9,66 metros com a Rua Bazilio Valentim Zilli e 35,36 metros com terras de Doraci 
Rita Vieira Comim (mat n° 2.321); 

Sul        44,80 metros com terras de Doraci Rita Vieira Comim (mat n° 2.321); 

Leste     21,50 metros com a Avenida Presidente Juscelino; 

Oeste  21,45 metros com a Avenida Presidente Juscelino. 

 
III - área remanescente 01, medindo 1.627,48 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    33,67 metros com terras de JHC - Consultoria e Administração de Imóveis LTDA EPP 
(mat n°29.434); 

Sul        35,36 metros com a Avenida Presidente Juscelino; 

Leste  42,16 metros com terras de Zenaide Geremias (mat n° 51.465) e com terras de 
Karina Gomes de Vargas (mat n° 51.459); 

Oeste 55,83 metros com a Rua Bazilio Valentim Zilli. 

 
IV - área remanescente 02 medindo 3.498,20 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    44,80 metros com a Avenida Presidente Juscelino; 

Sul        10,00 metros com Edson de Oliveira e Andre Almiro de Abreu (mat. n° 8.679) e 
31,50 metros com a Rua Mário Crippa; 

Leste  82,34 metros com terras da Prefeitura Municipal de Criciúma (mat n° 28.527), Alan 
Cris Ferreira Silva (mat n° 73.902), Lilian Stachowoski de Assis (mat n° 74.166), 
Antonio Valmir Rocha (mat. n° 6.582), José Roberto Madeira (mat. n°s 37.540 e 
37.541), Maura Defrain (mat. n° 14.610) e 14,00 metros com Edson de Oliveira e 
Andre Almiro de Abreu (mat. n° 8.679); 

Oeste 79,00 metros com Clodomiro Cripa (mat n° 44.910). 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 



 

 

   
3 

Segunda - Feira, 09 de julho de 2018 Nº 2021 – Ano 9  

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

DECRETO SG/nº 723/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Dirceu Nogueira Netto. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 522427 de 
06/03/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de DIRCEU NOGUEIRA NETTO, medindo 179,68m²,  
de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área maior de 465,00 m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados), 
situada no Bairro São Sebastião, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 1.646, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Avenida Universitária medindo 179,68 m², com as seguintes confrontações: 

 

Norte    15,50 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 1.656); 

Sul        15,50 metros com a Avenida Universitária; 

Leste  11,75 metros com a Avenida Universitária; 

Oeste 11,45 metros com a Avenida Universitária. 

 
II - área remanescente medindo 285,32m², com as seguintes confrontações: 

 

Norte    15,50 metros com Miguel Bernardino de Sousa (matr. 25.791); 

Sul        15,50 metros com a Avenida Universitária; 

Leste  18,25 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.546); 

Oeste 18,55 metros com Antonio Nunes de Sousa (matr. 2.569). 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 724/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Dirceu Nogueira Netto. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 522428 de 
06/03/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de DIRCEU NOGUEIRA NETTO, medindo 251,10 
m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área maior de 465,00m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros 
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quadrados), situada no Bairro São Sebastião, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 6.547, no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Avenida Universitária medindo 188,38m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    15,50 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.547) 

Sul        15,50 metros com a Avenida Universitária; 

Leste     12,29 metros com a Avenida Universitária; 

Oeste  12,02 metros com a Avenida Universitária. 

 
II – área desapropriada 02 para a Rua Liberato Rocha medindo 62,72m²,  com as seguintes confrontações: 
 

Norte    3,56 metros com a Rua Liberato Rocha; 

Sul        3,50 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.547); 

Leste     17,71 metros com a Rua Liberato Rocha; 

Oeste  17,76 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.547). 

 
III - área remanescente medindo 213,90 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    11,94 metros  com Maria Helena da Silva (matr. 75.779); 

Sul        12,00 metros com a Avenida Universitária; 

Leste  17,76 metros com a Rua Liberato Rocha; 

Oeste 17,98 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.546). 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 725/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Dirceu Nogueira Netto. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 522430 de 
06/03/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de DIRCEU NOGUEIRA NETTO, medindo 184,22m², 
de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área maior de 465,00m² (quatrocentos e sessenta cinco e cinco metros 
quadrados), situada no Bairro São Sebastião, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 6.546, no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
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I – área desapropriada para a Avenida Universitária medindo 184,22 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    15,50 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.546) 

Sul        15,50 metros com a Avenida Universitária; 

Leste  12,02 metros com a Avenida Universitária; 

Oeste 11,75 metros com a Avenida Universitária. 

 
II –  área remanescente medindo 280,78 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    15,50 metros com Maria Helena da Silva (matr. 75.779); 

Sul        15,50 metros com a Avenida Universitária; 

Leste  17,98 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr. 6.547); 

Oeste 18,25 metros com Dirceu Nogueira Netto (matr.1.646). 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 726/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Manoel da Silva Brigido. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 527414 de 
23/04/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de MANOEL DA SILVA BRIGIDO, medindo 38,66 
m

2
, de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área maior de 1.200,00m² (um mil e duzentos metros quadrados), situada 

no Bairro Vila Rica, neste Município, devidamente transcrita sob o nº 40.532, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 
Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Rua Antonio Darabas, medindo 38,66 m

2
 com as seguintes confrontações: 

 

Norte    0,77 metros com a Rua Antonio Darabas; 

Sul        1,69 metros com a Rua Antonio Darabas; 

Leste  29,96 metros com Manoel da Silva Brigido (Trans n° 40.532); 

Oeste 30,00 metros com a Rua Antonio Darabas. 

 
II - área remanescente medindo 1.161,34 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    39,23 metros com terras de Vilma de Medeiros Vieira(matr.  46.730); 

Sul        19,25 metros com Roselio Bez Fontana Modolon(matr.  6.232 )  e 19,06m com Dirlei 
Borges(matr.  69.764); 

Leste  30,00 metros com Dirlei Borges (matr.  46.674); 

Oeste 29,96 metros com a Rua Antonio Darabas. 
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Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 727/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Maristela Narci Tessmann Corrêa. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 524219 de 20/03/2018 e de 
conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os art. 10 e 50, inciso IV, da Lei 
Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação, 
desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de MARISTELA NARCI TESSMANN, medindo 125,70 m², de área desapropriada, 
a ser desmembrada de uma área maior de 1.646,95m² (um mil, seiscentos e quarenta e seis metros quadrados e noventa e cinco decímetros 
quadrados), situada no Bairro Pio Correa, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 30.407, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Rua José Gaidzinski, medindo 125,70 m

2
 com as seguintes confrontações: 

 

Norte    3,00 metros com terras de Sebastião Clezar (matricula 46.393); 

Sul        3,00 metros com terras de Mecânica Agro Diesel Ltda – ME (matricula 22.983); 

Leste     41,90 metros com terras do Próprio Imóvel (matrícula 30.407); 

Oeste  41,90 metros com a Rua José Gaidzinski. 

 
II - área remanescente medindo 1.521,25 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    36,80 metros com terras de Sebastião Clezar (matricula 46.393); 

Sul        14,30 metros com terras de Mecânica Agro Diesel Ltda - ME  (matricula 3.091), 12,00 
metros e a terceira com 13,00 metros estas confrontando com terras de Mecânica Agro 
Diesel Ltda – ME (matricula 22.983); 

Leste  23,70 metros, sendo 8,70 metros com Helder Antonio Serafim (matricula 67.857) e 15,00 
metros confrontando com Oswaldo Santos Thizon e outros (matricula 85.842) e 30,00 
metros com Oswaldo Santos Thizon e outros (matricula 85.842) e a terceira com 22,10 
metros com a Rua Presidente Kennedy. 

Oeste 41,90 metros confrontando com a Rua José Gaidzinski. 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de dotações 
próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 
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DECRETO SG/nº 728/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Diva Ana Manenti Casagrande. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 526730 de 
16/04/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de DIVA ANA MANENTI CASAGRANDE, medindo 
2.312,72 m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 30.055,47m² (trinta mil, cinquenta e cinco metros 
quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados), situada no Bairro Fábio Silva, neste Município, devidamente matriculada sob o 
nº 30.823, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Rua Zelio Paulo Galli, medindo 1.230,14 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    153,77 metros com a Rua Zelio Paulo Galli; 

Sul        150,17 metros com Diva Ana Manenti Casagrande - matrícula 30.823; 

Leste     8,00 metros com Antonio Rosso - matrícula 39.954; 

Oeste  8,00 metros com a Rua Epitácio Pessoa. 

 
II – área desapropriada 02 para a Rua Epitácio Pessoa, medindo 664,29 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    3,63 metros com a Rua Zelio Paulo Galli; 

Sul        3,63 metros com a Rua Nicolau Machado de Souza; 

Leste     183,17 metros com Diva Ana Manenti Casagrande - matrícula nº 30.823; 

Oeste  183,11 metros com a Rua Epitácio Pessoa. 

 
III – área desapropriada 03 para a Rua Nicolau Machado de Souza, medindo 418,29 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    3,63 metros com  a Rua Epitácio Pessoa , e 150,91 metros com Diva Ana Manenti 
Casagrande - matrícula nº 30.823; 

Sul        154,54 metros com a Rua Nicolau Machado de Souza; 

Leste     3,19 metros com Antonio Rosso – matrícula nº 39.954; 

Oeste  2,23 metros com a Rua Epitácio Pessoa. 

 
IV - área remanescente medindo 27.742,75 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    150,17 metros com a Rua Zelio Paulo Galli; 

Sul        150,91 metros com a Rua Nicolau Machado de Souza; 

Leste  185,45 metros com Antonio Rosso – matrícula nº 39.954; 

Oeste 183,17 metros com a Rua Epitácio Pessoa. 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 



 

 

   
8 

Segunda - Feira, 09 de julho de 2018 Nº 2021 – Ano 9  

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

DECRETO SG/nº 729/18, de 22 de junho de 2018. 

Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Gilmar Checluski Stachoski e Outros. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 530980 de 
04/06/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de GILMAR CHECLUSKI STACHOSKI E OUTROS, 
medindo 8.272,50m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 34.265,50m² (trinta e quatro mil, duzentos e 
sessenta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situada no Bairro Linha Batista, neste Município, 
devidamente matriculada sob o nº 61.124, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir 
descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Rodovia Leonardo Bialeck, medindo 4.100,00 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    149,49 metros confrontando com a Rodovia Leonardo Bialeck; 

Sul        21,12 metros com a área desapropriada 02 para Rodovia Pedro Manoel Pereira e 
128,03 metros com Gilmar Checluski e outros (matrícula 61.124); 

Leste     27,46 metros com a Rodovia Pedro Manoel Pereira; 

Oeste  14,92 metros com a Rodovia Leonardo Bialeck e 12,58 metros com  Ivanir Maria 
Cesca Voyciecoski (matrícula 8.988). 

 
II – área desapropriada 02 para a Rodovia Pedro Manoel Pereira, medindo 4.172,50 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    21,12 metros com a área desapropriada 01 (Rodovia Leonardo Bialeck); 

Sul        18,51 metros com terras de Maximiliano Casimiro Milak (matrícula 64.734); 

Leste     203,71 metros com a Rodovia Pedro Manoel Pereira; 

Oeste  203,86 metros com a área remanescente da matrícula 61.124. 

 
III - área remanescente medindo 25.993,00 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    128,03 metros confrontando com a área desapropriada 01 (Rodovia Leonardo 
Bialeck); 

Sul        127,97 metros confrontando com terras de Maximiliano Casimiro Milak (matrícula 
64.734); 

Leste  203,86 metros confrontando com a área desapropriada 02 (Rodovia Pedro Manoel 
Pereira); 

Oeste 3,30 metros confrontando com o Lote 49 do Loteamento Daniela, de propriedade 
de Assis Arrubes (matrícula 14.919), 14,00 metros confrontando com o Lote 50 do 
Loteamento Daniela, de propriedade de Everson dos Santos Biella (matrícula 
8.977), 14,00 metros confrontando com o Lote 51 do Loteamento Daniela, de 
propriedade de Ilza Antenor dos Santos (matrícula 19.868), 14,00 metros 
confrontando com o Lote 52 do Loteamento Daniela, de propriedade de Nazian 
Martins de Freitas (matrícula 25.726), 14,00 metros confrontando com o Lote 53 
do Loteamento Daniela, de propriedade de Jair Marcelo (matrícula 25.725), 14,00 
metros confrontando com o Lote 54 do Loteamento Daniela, de propriedade de 
Solange Patrício (matrícula 20.502), 14,00 metros confrontando com o Lote 55 do 
Loteamento Daniela, de propriedade de Odario Zeferino de Souza (matrícula 
20.503), 15,00 metros confrontando com o Lote 56 do Loteamento Daniela, de 
propriedade de Marisa da Silva Velho (matrícula 71.928), 14,00 metros 
confrontando com o Lote 57 do Loteamento Daniela, de propriedade de Volnei dos 
Santos (matrícula 28.358), 16,00 metros confrontando com o Lote 58 do 
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Loteamento Daniela, de propriedade de Empreendimentos Imobiliários Predilar 
Ltda (matrícula 125.954), 14,00 metros confrontando com o Lote 59 do 
Loteamento Daniela, de propriedade de Sinara Cittadin Perovano e Simone 
Cittadin (matrícula 11.333), 14,00 metros confrontando com o Lote 60 do 
Loteamento Daniela, de propriedade de Simone Cittadin (matrícula 54.035), 14,00 
metros confrontando com o Lote 61 do Loteamento Daniela, de propriedade de 
Empreendimentos Imobiliários Predilar Ltda (matrícula 5.763), 14,00 metros 
confrontando com o Lote 62 do Loteamento Daniela, de propriedade de Maria 
Madalena Tachinski Cardoso (matrícula 23.173), 14,00 metros confrontando com o 
Lote 63 do Loteamento Daniela, de propriedade de Jarves Antonio Sorato 
(matrícula 7.123) e 2,42 metros confrontando com o Lote 64 do Loteamento 
Daniela, de propriedade de Ivanir Maria Cesca Voyciecoski (matrícula 8.988). 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 730/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de M8 Construções Ltda. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 531003 de 
04/06/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de M8 CONSTRUÇÕES LTDA, medindo 99,08 m²,  
de área desapropriada, a ser desmembrada de uma da área total de 364,50m² (trezentos e sessenta e quatro metros quadrados e 
cinquenta decímetros quadrados), situada no Bairro Santa Barbara, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 113.117, no 
Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Rua Domênico Sônego, medindo 99,08 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    7,21 metros com Construtora Mano Dagostim – matrícula: 2.537; 

Sul        7,48 metros com Construtora Mano Dagostim - matrícula: 30.448; 

Leste     13,50 metros a Rua Domênico Sônego; 

Oeste  13,50 metros com M8 Construções Ltda – matrícula: 113.117. 

 
II - área remanescente medindo 265,42 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    19,79 metros com Construtora Mano Dagostim – matricula: 2.537; 

Sul        19,52 metros com Construtora Mano Dagostim - matricula: 30.448; 

Leste  13,50 metros com a Rua Domênico Sônego; 

Oeste 13,50 metros com Salézio Marcelino – matrícula: 8.834. 
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Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 731/18, de 22 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Carbonifera Metropolitana S/A. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 528819 de 
08/05/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de CARBONIFERA METROPOLITANA S/A, medindo 
4.891,00m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 89.835,80 m² (oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e 
cinco metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), situada no Bairro São Defende, neste Município, devidamente 
matriculada sob o nº 126.990, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Rua Darci João Bianchini, medindo 2.422,00 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    161,23 metros com a área remanescente 01; 

Sul        155,00 metros com a área remanescente 02 e 7,00 metros com a área desapropriada 
para a Rua Bento Antônio Neto; 

Leste     15,68 metros confrontando com a Rua Darci João Bianchini; 

Oeste  14,16 metros com Carbonífera Metropolitana S/A (matrícula 115.900) e 1,79 metros 
confrontando com terras de Carbonífera Metropolitana S/A (matrícula 116.358). 

 
II – área desapropriada 02 para a Rua Bento Antônio Neto, medindo 2.469,00 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    7,00 metros confrontando com a área desapropriada para a Rua Darci João Bianchini; 

Sul        15,00 metros confrontando com a Rua Bento Antônio Neto; 

Leste     229,35 metros confrontando com a área remanescente 02; 

Oeste  18,423 metros com terras de Carbonífera Metropolitana S/A (matrícula 114.061) e 
208,347 metros com Carbonífera Metropolitana S/A (matrícula 116.358). 

 
III - área remanescente 01 medindo 44.944,80 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    31,23 metros, 54,31 metros e 27,78 metros com Carbonífera Metropolitana S/A 
(matrícula 126.988) e 37,75 metros e 12,00 metros com Carbonífera Metropolitana 
S/A (matrícula 126.989); 

Sul        161,23 metros confrontando com a área desapropriada para a Rua Darci João 
Bianchini); 

Leste  72,10 metros com Carbonífera Metropolitana S/A (matrícula 126.989), 15,00 metros 
com Euclesio Mandelli (matrícula 75.275), 13,50 metros com Zanatta Construções & 
Incorporações LTDA (matrícula 75.378), 13,50 metros com Zanatta Construções & 
Incorporações LTDA (matrícula 75.377), 13,50 metros com Euclesio Mandelli 
(matrícula 75.276), 13,50 metros com Zanatta Construções & Incorporações LTDA 
(matrícula 75.376), 13,50 metros com Zanatta Construções & Incorporações LTDA 
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(matrícula 75.375), 13,50 metros com Zanatta Construções & Incorporações LTDA 
(matrícula 75.374), 13,50 metros com Zanatta Construções & Incorporações LTDA 
(matrícula 75.373), 13,50 metros com Zanatta Construções & Incorporações LTDA 
(matrícula 75.372), 13,50 metros com Zanatta Construções & Incorporações LTDA 
(matrícula 75.371), 13,50 metros com Olidio Pescador (matrícula 75.277), 13,50 
metros com Olidio Pescador (matrícula 75.278), 13,50 metros com Olidio Pescador 
(matrícula 75.279), 13,50 metros com Giusephe Martinelli de Souza (matrícula 
75.280), 13,50 metros com Euclesio Mandelli (matrícula 75.281) e 22,48 metros com 
Euclesio Mandelli (matrícula 75.282); 

Oeste 290,78 metros com Carbonífera Metropolitana S/A (matrícula 115.900). 

 
IV - área remanescente 02 medindo 40.000,00 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    155,00 metros com a área desapropriada para a Rua Darci João Bianchini); 

Sul        14,43 metros com Jaime Pereira (matrícula 26.583), 14,43 metros com Viviana dos 
Santos Souza (matrícula 11.429), 14,43 metros com Pedro Ramos Padilha (matrícula 
20.058), 14,43 metros com Marcia Monteiro Cardoso (matrícula 9.159), 14,43 
metros com Marcelo Rosa Medeiros (matrícula 80.549), 14,43 metros com João 
Batista Martinhago (matrícula 48.557), 14,50 metros com Valdir Vicente Gerônimo 
(matrícula 26.561) e 34,98 metros com Carmelita Moreira Blasius Marcelino 
(matrícula 24.218); 

Leste  14,80 metros com Euclesio Mandelli (matrícula 75.356), 13,47 metros com Robson 
da Silva Velho (matrícula 75.357), 13,31 metros com Glicelda Ferrari (matrícula 
75.358), 14,55 metros com Silvania Gonçalves Ferraz (matrícula 75.359), 14,60 
metros com Ricardo dos Santos Prudêncio (matrícula 75.360), 12,15 metros com 
Leandro dos Santos Prudêncio (matrícula 75.361), 12,80 metros com Euclesio 
Mandelli (matrícula 75.362), 12,00 metros com Euclesio Mandelli (matrícula 
75.363), 12,35 metros com Euclesio Mandelli (matrícula 51.559), 12,40 metros com 
José Nestor Constantino (matrícula 58.763), 12,45 metros com Cícero Junior da Roza 
(matrícula 52.038), 12,50 metros com Euclesio Mandelli (matrícula 62.794), 12,62 
metros com Edilene de Medeiros Rech e Outros (matrícula 62.874), 12,62 metros 
com Anderson Simiano (matrícula 52.077), 12,63 metros com Euclesio Mandelli 
(matrícula 51.559), 12,74 metros com Diego Merencio Machado (matrícula 72.012), 
12,80 metros com Manoel José Alves (matrícula 52.130) e 59,72 metros com 
Antônio Firmino de Medeiros (matrícula 41.755); 

Oeste 229,35 metros confrontando com a Área Desapropriada para a Rua Bento Antônio 
Neto.  

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris,  22 de junho  de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

DECRETO SG/nº 732/18, de 22 de junho de 2018. 

Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Djone Gonçalves Carradore. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 520390 de 
20/02/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
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DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de DJONE GONÇALVES CARRADORE, medindo 
17,42 m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 388,00m² (trezentos e oitenta e oito metros quadrados), 
situada no Bairro São Defende, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 30.985, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 
Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Rua José Furnaleto, medindo 17,42m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    1,06 metros com Espólio de João Maria da Silva (transcrição 38.560); 

Sul        1,12 metros com Angélica Lauci Peruchi (matrícula 61.889); 

Leste     16,04 metros com Djone Gonçalves Carradore (matrícula 30.985); 

Oeste  16,03 metros com a Rua José Furlaneto. 

 
II - área remanescente medindo 370,58 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte 22,94 metros com Espólio de João Maria da Silva (transcrição 38.560); 

Sul 22,88 metros com Angélica Lauci Peruchi (matrícula 61.889); 

Leste 14,50 metros com Elpídio Ramos (matrícula 32.810) e 1,81 metros com Ivo Niehues 
(matrícula 1.255); 

Oeste 16,04 metros com a Rua José Furlaneto. 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de junho  de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 734/18, de 25 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Rildo Antunes Jeremias e Andreia Medeiros Patricio. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 530319 de 
22/05/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de RILDO ANTUNES JEREMIAS e ANDREIA 
MEDEIROS PATRICIO, medindo 188,47m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 320,00m² (trezentos e 
vinte metros quadrados), situada no Bairro Santa Luzia, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 499, no Cartório de 
Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada 01 para a Avenida Universitária, medindo 150,45 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    6,01 metros com a área desapropriada para a Rua 98 e 19,02 metros com a área 
remanescente; 

Sul        25,00 metros com a Avenida Universitária; 

Leste     5,43 metros com Jaime Izidoro Rosa (matrícula n° 1.399); 

Oeste  6,60 metros com a Avenida Universitária. 
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II – área desapropriada 02 para a Rua 98, medindo 38,02 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    6,00 metros com Rildo Antunes Jeremias (matrícula n° 1400); 

Sul        6,01 metros com a área desapropriada para a Avenida Universitária; 

leste     6,48 metros com a área remanescente; 

oeste  6,20 metros com a rua 98. 

 
III - área remanescente medindo 131,56 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    19,00 metros com parte de terras de Rildo Antunes Jeremias (matrícula n° 1400);   

Sul        19,02 metros com parte da área desapropriada para a avenida universitária; 

Leste  7,37 metros com parte de terras de Jaime Izidoro Rosa (matrícula n° 1.399); 

Oeste 6,48 metros com a área desapropriada para a rua 98.   

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris,  25 de junho  de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

DECRETO SG/nº 735/18, de 25 de junho de 2018. 

Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Rildo Antunes Jeremias e Andreia Medeiros Patricio. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 530317 de 
22/05/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com 
os art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro 
de 2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de RILDO ANTUNES JEREMIAS e ANDREIA 
MEDEIROS PATRICIO, medindo 96,00 m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 400,00m² 
(quatrocentos metros quadrados), situada no Bairro Santa Luzia, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 1.400, no 
Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Rua 98, medindo 96,00m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    6,00 metros com parte de terras de Taufembach e Cia Ltda (matrícula n° 11.225); 

Sul        6,00 metros com parte de terras de Rildo Antunes Jeremias (matrícula n° 499); 

Leste     16,00 metros com a área remanescente; 

Oeste  16,00 metros com a Rua 98. 

 
III - área remanescente medindo 304,00 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    19,00 metros, sendo 14,00 metros com parte de terras de Taufembach e Cia Ltda 
(matrícula n° 11.225) e 5,00 metros com parte de terras de Dolvino Pazini (matrícula 
n° 1.401); 

Sul        19,00 metros com parte de terras de Rildo Antunes Jeremias (matrícula n° 499); 
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Leste  16,00 metros com terras de Francisco de Assis Garcia (matrícula n° 26.508); 

Oeste 16,00 metros com a área desapropriada para a Rua 98.   

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de 
dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 25 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

DECRETO SG/nº 736/18, de 25 de junho de 2018. 

Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Christiano Justiniano de Medeiros Ribeiro e Alexandre Justiniano De Medeiros 
Ribeiro. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 525857 de 
06/04/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os art. 10 
e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação, 
desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de CHRISTIANO JUSTINIANO DE MEDEIROS TIBEIRO E ALEXANDRE 
JUSTINIANO DE MEDEIROS RIBEIRO, medindo 63,75m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 1.650,00m ² (um 
mil e seiscentos e cinquenta metros quadrados), situada no Bairro Pio Correa, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 63.936, 
no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Rua Coelho Neto, medindo 63,75m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    55,00 metros com Christiano Justiniano de Medeiros Ribeiro e Alexandre Justiniano de 
Medeiros Ribeiro (matrícula nº 63.936); 

Sul        55,00 metros com a Rua Coelho Neto; 

Leste     2,30 metros com a Rua Coelho Neto; 

Oeste  em ponto agudo.  

 
II - área remanescente medindo 1.586,25m ², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    55,00 metros com Edifício Residencial Michelangelo (matrícula nº 42.240; 

Sul        55,00 metros com a Rua Coelho Neto; 

Leste  27,70 metros com terras de Christiano Justiniano de Medeiros Ribeiro e Alexandre 
Justiniano de Medeiros Ribeiro (matrícula nº 126.577); 

Oeste 30,00 metros, com a Rua João Cechinel. 

 
 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de 
dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 25 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 
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DECRETO SG/nº 737/18, de 25 de junho de 2018. 
 
Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Christiano Justiniano de Medeiros Ribeiro e Alexandre Justiniano de 
Medeiros Ribeiro. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 526024 de 
09/04/2018 e de conformidade com o art. 5º, inciso I e art. 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com os 
art. 10 e 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 5 de julho de 1990 e nos termos da Lei Municipal nº 6.797 de 14 de outubro de 
2016, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º- Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, 
compensação, desapropriação amigável ou judicial, área de terra de propriedade de CHRISTIANO JUSTINIANO DE MEDEIROS 
TIBEIRO e ALEXANDRE JUSTINIANO DE MEDEIROS RIBEIRO, medindo 38,94m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma 
área total de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situada no Bairro Pio Correa neste Município, devidamente 
matriculada sob o nº 126.577, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada  para a Rua Coelho Neto, medindo 38,94 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    15,00 metros com Christiano Justiniano de Medeiros Ribeiro e Alexandre Justiniano de 
Medeiros Ribeiro (matrícula nº 126.577) 

Sul        15,00 metros com  a Rua Coelho Neto; 

Leste     2,88 metros com a Rua Coelho Neto; 

Oeste  2,30 metros com a Rua Coelho Neto. 

 
II - área remanescente medindo 411,06 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte    15,00 metros com terras do Estado de Santa Catarina (matrícula nº 125.507); 

Sul        15,00 metros com a Rua Coelho Neto; 

Leste  27,12 metros com terras de Maria Janete Barreto e outros (matrícula nº 88.094); 

Oeste 27,70 metros com terras de Christiano Justiniano de Medeiros Ribeiro e Alexandre 
Justiniano de Medeiros Ribeiro (matrícula nº 63.936). 

 
Art.2º A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta 
de dotações próprias do orçamento municipal. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 25 de junho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 
DECRETO SG/nº 760/18, de 5 de julho de 2018. 
 
Regulamenta e estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior candidatos à bolsa de estudos 
destinada às pessoas comprovadamente carentes e às pessoas com deficiência, revogando-se o Decreto SG/nº 355/18 de 27 de 
março de 2018. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Complementar 
nº 096, de 14 de fevereiro de 2013 e a Lei Complementar nº 162, de 8 de outubro de 2015.  
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DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o regulamento que estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior candidatos 
à bolsa de estudos destinada às pessoas comprovadamente carentes e/ou pessoas com deficiência, conforme segue: 
 
I – DAS BOLSAS DE ESTUDO: 
 
1.1 Serão concedidas até o limite de 315 (trezentos e quinze) bolsas de estudos aos acadêmicos da FUCRI/UNESC - UNIVERSIDADE 
DO EXTREMO SUL CATARINENSE selecionados nos termos do presente regulamento. 
 
1.2 O número de bolsas previstas no Decreto que regulamenta o art. 129 da Lei Orgânica do Município, será gradativamente 
aumentado até atingir o mínimo de 697 bolsas, conforme forem ocorrendo os vencimentos dos contratos ou desligamentos dos 
estagiários da Prefeitura Municipal de Criciúma. 
 
1.3 Os acadêmicos poderão ser beneficiados com bolsa de estudos nas modalidades financeiramente carentes e/ou às pessoas com 
deficiência. 
 
1.4 A bolsa concedida aos acadêmicos com deficiência será mensal de 100% e aos acadêmicos financeiramente carentes será 
mensal de 50% do valor da mensalidade.  
 
1.5 O critério de seleção dos alunos economicamente carentes será classificatório, respeitando o disposto no caput do art. 129 da 
Lei Orgânica do Município (Emenda da Lei Orgânica Municipal nº 023/2015).  
 
1.6 Conforme a Lei Complementar nº 096/2013, em seu art.2°, define que as bolsas, estágios e auxílios financeiros previstos no 
artigo 129 da Lei Orgânica do Município, serão concedidos conforme seguintes critérios: 
 

a. Bolsa Trabalho: por intermédio de processo seletivo, com normas fixadas em edital; 
b. Auxílio financeiro, compreendendo bolsa carente e deficiente: critérios estabelecidos pela comissão criada pela Lei 

Complementar nº 033/04; 
c. Bolsa de Estudo ou Ajuda de Custo a Atletas do Município: por critérios estabelecidos pela Fundação Municipal de 

Esportes. 
 
1.7 Havendo sobra de bolsas, estas serão distribuídas entre os candidatos selecionados remanescentes, observando o Índice de 
Carência. 
 
II – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
2.1 Para inscrever-se no processo de seleção para obtenção de bolsas de estudo o acadêmico interessado deve cumprir os seguintes 
requisitos: 
 

a. residir há 05 (cinco) anos consecutivos em Criciúma, previsto na LC nº 162/16; 
b. não ser portador de diploma de graduação; 
c.   estar regularmente matriculado em um dos cursos do Ensino Superior da UNESC; 
d. não poderá receber bolsa de estudo ou qualquer outro tipo de auxílio (inclusive financiamentos) de entidades públicas 

que venham a custear suas mensalidades, exceto quando a própria regulamentação do benefício ou bolsa permitir. Caso 
o candidato receba bolsa de estudo ou qualquer outro tipo de auxílio de entidades públicas, o acumulado delas não 
poderá ultrapassar o valor da mensalidade, realizando-se a adequação e redução de percentual conforme a viabilidade, 
não havendo qualquer reembolso. Especificamente quanto ao FIES, em casos extraordinários, que não seja possível 
adequar o percentual do financiamento, o valor que exceder a 100 % do total da mensalidade, será devolvido ao Fundo 
de Financiamento Estudantil nos termos da legislação. 

e. não ter sido comprovada pela Comissão de Fiscalização denúncia de falsificação de documentos e/ou omissão de 
informações,     atribuídas ao candidato em processos seletivos anteriores; 

f.  não ter sido reprovado em 02 (duas) ou mais disciplinas no semestre anterior, se tiver recebido bolsa no semestre 
anterior. 

g.   ter renda familiar bruta per capita de até 3 (três salários mínimos) salário mínimo vigente no país; 
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2.2 Ao preencher o formulário de bolsa de estudos da Prefeitura Municipal de Criciúma, o candidato declara-se ciente e de acordo 
com todas as normas do Processo Seletivo, bem como aceita as decisões que possam ser tomadas pela Prefeitura Municipal em 
situações não previstas neste Regulamento. 
 
2.3 Não poderão se inscrever os estudantes que realizam estágio na Prefeitura Municipal de Criciúma, Fundações e Autarquias no 
semestre em que está requerendo ou renovando o pedido de bolsa.  
 
III – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
3.1 Modalidade Carência financeira - o processo seletivo é realizado com base no índice de carência financeira do acadêmico, 
determinado mediante a análise dos seguintes critérios e aplicação da seguinte fórmula: 
 

a. número de integrantes do grupo familiar; 
b. renda mensal bruta familiar ou individual; 
c. patrimônio familiar ou individual; 

 
3.1.1 Caso o patrimônio do acadêmico ou de seu grupo familiar seja incompatível com a renda declarada, a Comissão deverá certificar-se 
da observância dos limites de renda da bolsa de estudos mediante documentação especificada neste Decreto ou qualquer outra julgada 
necessária.  
 
3.1.2 Fórmula de avaliação para o cálculo: 
 
A classificação dos estudantes se dará com base na carência econômica, levando em consideração a seguinte fórmula de avaliação 
para o cálculo do índice de carência: 
 

IC: (RT X VP) . 10
-6

 
GF 

 
IC: Índice de Carência. 
RT: Renda total (somatória da renda mensal familiar, incluindo do candidato). 
VP: Valor do Patrimônio 
GF: Grupo familiar – nº de membros do grupo familiar, incluindo o candidato. 
 
3.2 Modalidade Pessoa com Deficiência - Serão selecionados para recebimento da bolsa-deficiência os acadêmicos que 
comprovarem ser pessoa com deficiência.  
 
3.2.1 Serão consideradas pessoas com deficiência para os fins de concessão de bolsa, as que apresentarem Laudo Médico ou 
atestado médico comprovando a deficiência, com especificação mais detalhada, com a expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, conforme regulamentado na Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. 
 
3.2.2. Os acadêmicos com Deficiência  
 
Serão selecionados para concorrerem a 15% do total de bolsas concedidas, com percentual de 100% do valor da mensalidade, 
conforme Lei Complementar nº 33/2004 do Município de Criciúma. Deverão participar de avaliação multiprofissional no CER (Centro 
Especializado de Reabilitação – Unesc) em data e horário agendado pela Comissão de Bolsas. 
 
3.2.3. Caso o número de inscritos nesta modalidade exceda o percentual previsto no item anterior, será aplicado o critério de 
carência previsto neste Decreto. 
 
IV – DOS PROCEDIMENTOS: 
 
4.1 As inscrições serão realizadas no endereço a ser informado no Edital de Inscrição da Bolsa,  mediante preenchimento de 
formulário de inscrição disponível no site da FUCRI/UNESC (www.unesc.net) e/ou da Prefeitura (www.criciuma.sc.gov.br). 
 
4.2 Os acadêmicos serão classificados mediante à análise das informações prestadas no formulário de inscrição e dos documentos 
juntados. 
 
4.3 A inscrição poderá ser realizada mediante declaração individual ou familiar: 
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4.3.1 Declaração familiar: no caso do candidato possuir dependentes ou for dependente direta ou indiretamente de sua família, 
sendo consideradas como dependência as seguintes situações: 
 

a) dependência direta: quando o candidato residir com os pais e/ou filhos e/ou  marido/esposa, companheiro(a) e/ou avós 
e/ou tios e/ou irmãos, dentre outros familiares. 

 
b) dependência indireta: quando o candidato, mesmo não residindo com a família e/ou parentes, receber auxílio familiar, 

tais como: alimentação, educação, moradia, transporte dentre outros auxílios a serem avaliados pelo profissional do 
Serviço Social.  

 
4.3.2 Declaração individual: somente nos casos em que o candidato possua uma renda que lhe permita ter dependência financeira, 
comprovando não receber qualquer auxílio financeiro do seu grupo familiar, não residindo com sua família e não possuindo 
dependentes. 
 
O fato de morar em residência que não seja a dos pais e pagar sua própria mensalidade não dá o direito ao acadêmico de preencher 
o formulário individual, caso o mesmo receba auxílio para pagamento de outras despesas. 
 
4.3.4 No caso do grupo familiar se restringir somente ao próprio candidato, este deverá comprovar renda própria que suporte seus 
gastos, condizentes com seu padrão de vida e de consumo sob pena de reprovação. 
 
4.4 Os acadêmicos deverão apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas no formulário de inscrição 
conforme o inciso V, do presente Decreto.  
 
4.4.1 Os documentos comprobatórios deverão estar em fotocópias legíveis. Caso contrário, o candidato será passível de 
desclassificação. Tais fotocópias não serão devolvidas após o processo de seleção. 
 
V – DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: 
 
5.1. O acadêmico que foi contemplado no 1º semestre de cada ano, para renovar seu pedido de bolsa para o 2º semestre, deverá 
observar a data do seu curso, estabelecida no Cronograma do Edital de Inscrição munido apenas dos seguintes documentos.  
 

a)    Ficha de Inscrição; 
b)    comprovante de residência atual (Julho de 2018); 

      c)    Espelho Acadêmico – que poderá ser impresso no Minha Unesc. 
 
5.1.1. As renovações dos pedidos de bolsa serão preenchidas de acordo com a disponibilidade do número de vagas e  índice de 
carência. 
 
5.2 Os acadêmicos que estão solicitando bolsa pela primeira vez deverão apresentar os seguintes documentos conforme a sua 
situação: 
 
5.3. Os acadêmicos c o m  deficiência, no ato de inscrição, deverão apresentar os seguintes documentos, que serão conferidos 
pela Comissão de Seleção de Inscritos, conforme Anexo I: 
 
5.3.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida disponível no anexo II deste decreto; 
 
5.3.2 Espelho Acadêmico – que poderá ser impresso no Minha Unesc. 
 
5.3.3 RG e CPF do acadêmico com deficiência (cópia); 
 
5.3.4 Comprovante de residência no Município de Criciúma, no nome de um dos componentes do grupo familiar que residem na 
mesma residência, que comprove 05 (cinco) anos de moradia no município (ÁGUA, ENERGIA ou TELEFONE FIXO) especificamente 
do mês de JULHO/ 2013 e o mês DE JULHO/2018; 
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5.3.5 Laudo Médico ou Atestado Médico comprovando a deficiência, com especificação mais detalhada, com a expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID; Deverão participar de avaliação multiprofissional no CER 
(Centro Especializado de Reabilitação – Unesc) em data e horário agendado pela Comissão de Bolsas. 
 
5.4 Os acadêmicos que se enquadram na modalidade financeiramente carente, deverão apresentar os seguintes documentos, 
que serão conferidos pela Comissão de Seleção de Inscritos, conforme Anexo I deste decreto: 
 
5.4.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida disponível no anexo II deste decreto; 
 
5.4.2 Espelho Acadêmico – que poderá ser impresso no Minha Unesc. 
 
5.4.3 Comprovante de pagamento de despesas escolares de todos os membros do grupo familiar do acadêmico que estudam em 
instituição de ensino particular (quando houver); 
 
5.4.4 Comprovantes dos valores pagos a título de aluguel, financiamento, condomínio, educação, saúde, contas de água, luz e 
telefone, empregada/babá; 
 
5.4.5 Se o imóvel de moradia for cedido, declaração do proprietário que o cedeu, conforme modelo de declaração de Casa 
Cedida, disponível no anexo III deste decreto, assinado por duas testemunhas, não podendo ser familiar; 
 
5.4.6 Comprovante de pagamento de aluguel, sendo aceitos para esse fim, o contrato de aluguel ou o recibo de pagamento, que 
deverá estar assinado pelo proprietário do imóvel, com RG e CPF, ou conter autenticação bancária; 
  
5.4.7 Comprovante de divisão de aluguel com outras pessoas, conforme modelo de declaração de divisão de aluguel disponível no 
anexo IV deste decreto; (somente para aqueles que dividam o pagamento de aluguel); 
 
5.4.8 Comprovante de residência no Município de Criciúma, no nome de um dos componentes do grupo familiar, que residem na 
mesma residência, que comprove 05 (cinco) anos de moradia no município (ÁGUA, ENERGIA ou TELEFONE FIXO) especificamente 
do mês de JULHO/ 2013 e o mês DE JULHO/2018) 
 
5.4.9 Certidão Positiva ou Negativa de Veículo Automotor expedida pelo CIRETRAN, (em caso de familiar, apresentar certidão  de 
todos os membros da família, maiores de 16 anos). O referido documento deverá ser retirado no DETRAN de Criciúma; (Todos os 
veículos que constarem nesta Certidão devem ser declarados no patrimônio do estudante e de seu grupo familiar). 
 
5.4.10 Certidão Positiva ou Negativa de bens imóveis na área urbana ou rural EMITIDA PELA PREFEITURA DE CRICIÚMA. (Em caso 
de declaração familiar deverá apresentar a Certidão de todos os membros da família, maiores de 16 anos). Para quem residir em 
área rural deverá apresentar Certidão Positiva ou Negativa de bens imóveis na área rural (emitida pelo Cartório de Registro de 
Imóveis); (Todos os imóveis que constarem nesta Certidão devem ser declarados no patrimônio do estudante e de seu grupo 
familiar). 
 
5.4.11 Declaração de Benefício de “Consta” ou “Nada Consta” do INSS de todos os membros da família, inclusive os menores 
de 18 anos. (Caso conste benefício de algum membro familiar, deverá obrigatoriamente ser apresentado também o Histórico 
de Crédito de Benefício). O referido documento poderá ser retirado no site www.meu.inss.gov.br ou pessoalmente com 
apresentação do CPF e RG no INSS de sua cidade.  
 
5.4.12 Cópia do CPF e RG do acadêmico e de todos os membros da família, aceitando-se Certidão de Nascimento dos que forem 
menores de 18 anos e não tiverem RG e CPF;  
 
5.4.13 Certidão de Casamento do candidato e/ou integrantes do grupo familiar. (cópia) 
 
Declaração de União Estável, conforme modelo disponível no anexo V deste decreto; 
 
5.4.15 Declaração de Estado Civil, para os maiores de 16 anos que não se encontram na condição de casados legalmente ou em 
união estável, conforme modelo no anexo VI deste decreto. Este documento é obrigatório também para viúvos e/ou separados); 
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5.4.16 COMPROVANTE DE RENDA BRUTA INDIVIDUAL E/ OU DO GRUPO FAMILIAR: 
 
5.4.16.1 Entende-se como renda Mensal Familiar/e ou Individual BRUTA a soma de todos os rendimentos recebidos por todos os 
membros do grupo familiar, composta por valor bruto de salários, proventos, gratificações eventuais ou não, pensões, 
aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore, rendimentos como autônomo, rendimentos recebidos de patrimônio, e 
outros.   Para comprovação de renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de atividade. Para cada atividade 
existem uma ou mais possibilidades de comprovação de renda, sendo: 
 
a) ASSALARIADO: 
 
Apresentar item I ou II. 
 

I - os 03 (três) últimos contracheques, no caso de possuir renda fixa, com identificação da empresa ou instituição;  
 
II - os 06 (seis) últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão e/ou hora-extra, com identificação da empresa 
ou instituição.  

 
b) PRODUTOR RURAL: 
 
Apresentar os itens I ou II juntamente com o item IV. 
 

I - apresentar a Declaração de Rendimento Rural conforme o modelo disponível no anexo VIII deste decreto, com rendimento 
bruto mensal, que deverá ser preenchida e assinada pelo presidente do sindicato ao qual a produção está vinculada,  
 
II - apresentar as notas fiscais de venda de mercadorias e produtos dos últimos seis meses;  
 
III - a renda mensal corresponderá a trinta por cento (30%) do valor médio das vendas. 
 
IV - Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último 
contrato de trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou o extrato de vínculos empregatícios o CNIS 
– Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua CTPS apresentar declaração que não possui 
CTPS conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto.  

 
c) APOSENTADO, PENSIONISTA OU BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA NO INSS:  
 
Apresentar os itens I e II: 
 

I - Extrato de pagamento do último mês emitido pela Internet, no endereço eletrônico 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/extrato ou retirar no caixa eletrônico do seu banco Extrato DCB (Demonstrativo de 
Crédito de Benefício) e apresentar: 
  
II - Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último contrato 
de trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou o extrato de vínculos empregatícios o CNIS – 
Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua CTPS apresentar declaração que não possui 
CTPS conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto;  

 
 
d) AUTÔNOMO, PROFISSIONAL LIBERAL, PRESTADOR DE SERVIÇO OU TRABALHADOR INFORMAL (“BICOS”): 
 
Apresentar os itens I e II. 
 

I - A DECORE - Declaração Comprobatória de Rendimentos, (essa declaração é feita pelo contador) obrigatório para 
profissionais liberais (Psicólogos, Fisioterapeutas, Advogados, Dentistas, Engenheiros, entre outros profissionais liberais). Para 
outros profissionais apresentar a Declaração de Rendimentos, conforme modelo disponível no anexo IX deste decreto e 
apresentar: 
 
II - Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último contrato 
de trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou o extrato de vínculos empregatícios o CNIS – 
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Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua CTPS apresentar declaração que não possui 
CTPS conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto.  

 
e)  SÓCIO E/OU PROPRIETÁRIO DE EMPRESA: 
 
Apresentar os itens I, II, III juntamente com o item V ou somente o item IV. 
 

I - os 03 (três) últimos pró-labores da remuneração mensal. 
 
II - a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – (ou DEFIS, ou ECF ou Extrato MEI), (ano calendário 2017 exercício 
2018) juntamente com a DIRPF, caso declare.  
 
III - Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 2018; 
 
IV - em caso de empresa inativa, apresentar somente o comprovante de INATIVIDADE da empresa. 
 
V - Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último contrato 
de trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou o extrato de vínculos empregatícios o CNIS – 
Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua CTPS apresentar declaração que não possui 
CTPS conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto.  

 
f)  RECEBER ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E/OU VEÍCULOS AUTOMOTIVOS:  
 
Apresentar item I e II. 
 

I. Contrato de locação ou arrendamento, acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.  
 
II. Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último contrato 
de trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou branco e/ou o extrato de vínculos empregatícios o 
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua CTPS apresentar declaração que não 
possui CTPS conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto. 

 
g) ESTAGIÁRIO: 
 
Apresentar item I ou II juntamente com item III. 
 

I - Cópia do termo de compromisso de estágio, em que conste o valor recebido pelo mesmo. 
 
II - Se bolsista de pesquisa ou extensão, apresentar declaração emitida pela PROACAD, informando período e valor recebido do 
mesmo. 
 
III - Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último 
contrato de trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou branco e/ou o extrato de vínculos 
empregatícios o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua CTPS apresentar 
declaração que não possui CTPS conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto. 

 
h) DESEMPREGADO: 
 
Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fotocópia da página da foto, da qualificação civil, do último contrato de 
trabalho assinado com data de saída e folha seguinte em branco) e/ou o extrato de vínculos empregatícios o (CNIS) Cadastro 
Nacional de Informações Sociais, emitido pelo INSS. Caso não possua carteira de Trabalho apresentar declaração que não possui 
conforme modelo disponível no anexo VII deste decreto; (Este documento deve ser apresentado por todos os membros do grupo 
familiar maiores de 16 anos inclusive do candidato a bolsa caso se encontrem nesta situação);  
 
5.4.17 Comprovante de renda agregada (doação, auxílio regular, concedida por pessoas que não façam parte do grupo familiar), 
conforme modelo disponível anexo XIII deste decreto;  
 



 

 

   
22 

Segunda - Feira, 09 de julho de 2018 Nº 2021 – Ano 9  

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

5.4.18 Comprovante de recebimento de pensão alimentícia, recibo ou declaração com o valor recebido, e se não recebe deverá 
apresentar declaração que não recebe pensão conforme modelos disponíveis nos anexos X e XI deste decreto. Este documento é 
obrigatório no caso de pais separados, divorciados ou pais solteiros);  
 
5.4.19 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, para aqueles que declaram Imposto de Renda - (ano calendário 2017 
exercício 2018), que deverá estar completa com todas as folhas, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal. Caso a 
Declaração seja familiar deverá ser apresentado a DIRPF de todos os membros da família que são declarantes;  
 
Para os não declarantes de imposto de renda, apresentar comprovante, disponível no link para consulta:  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, referente ao ano anterior do 
semestre vigente. 
 
5.4.20 Para o acadêmico que reside com tios e/ou avós, deverão justificar os motivos que residem com os mesmos apresentando 
Termo de Guarda e/ou justificativa assinada pelos pais e duas testemunhas com RG, CPF endereço e telefone das mesmas, inclusive 
dos pais; 
 
5.4.21 Para o acadêmico que reside seja com tios, avós ou sozinho, o mesmo deverá apresentar uma declaração assinada pelos pais 
de que não recebe auxílio financeiro dos mesmos (caso receba deverá fazer declaração familiar com os pais).  (Assinada por duas 
testemunhas com RG, CPF endereço e telefone das mesmas). Conforme modelo disponível no anexo XII deste decreto. 
 
5.5 Não será admitida sob qualquer hipótese, declaração assinada pelo próprio beneficiário e/ou qualquer outro membro da 
família da referida remuneração.  
 
VI – DOS VALORES DA BOLSA DE ESTUDO: 
 
6.1 A bolsa de estudos concedida aos acadêmicos com deficiência será mensal de 100% e ao acadêmicos financeiramente carentes 
será mensal de 50% do valor da mensalidade e/ou conforme orçamento vigente. 
 
6.2 Os recursos previstos no art. 129, §§1º e 2º, da Lei Orgânica do Município de Criciúma (alterada pela Emenda à Lei Orgânica 
Municipal nº 023 de 22.12.2015), serão destinados para bolsas de estudos a alunos comprovadamente carentes e residentes há 
mais de 5 (cinco) anos no Município de Criciúma e às pessoas com deficiência, independentemente da situação de carência.  
 
6.2.1 Do total das bolsas concedidas, 15% (quinze por cento) será destinado às pessoas com deficiência, de forma integral, na 
hipótese de não haver inscritos para a vaga na condição de deficiência a vaga será preenchida pelos demais concorrentes. 
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS ALUNOS BENEFICIADOS: 
 
7.1 A relação oficial dos candidatos beneficiados pelas bolsas de estudo será divulgada nos sites www.criciuma.sc.gov.br (Diário 
Oficial Eletrônico) e  www.unesc.net na data estabelecida no Edital.  
 
7.2 A relação oficial após encerrado todos os prazos de Recurso será divulgada nos sites www.criciuma.sc.gov.br (Diário Oficial 
Eletrônico) e  www.unesc.net na data estabelecida no Edital.  
 
VIII – DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
 
8.1 Os acadêmicos inscritos no Processo de Seleção serão desclassificados nas seguintes hipóteses: 
 

a. inveracidade de informações; 
b. não entrega de quaisquer documentos no momento da inscrição nas datas previstas; 
c. apresentação de documentação incompleta; 
d. apresentação de documentos ilegíveis; 
e. incoerência entre dados informados e documentos apresentados; 
f. preenchimento incorreto do formulário, tal qual a existência de campos sem preenchimento ou informações incoerentes; 
g. reprovação em 02 (duas) ou mais disciplinas no semestre anterior, se tiver recebido bolsa no semestre anterior. 
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IX – DO RECURSO 
 
9.1 O candidato que desejar interpor recurso ao resultado final do processo seletivo, disporá de 02 (dois) dias, datas e horários 
estabelecidos no Edital de Inscrição. 
  
9.1.1 Para recorrer do resultado do processo seletivo, o candidato deverá preencher o modelo de Requerimento de Recurso 
disponível no anexo XIV, explicando o motivo do recurso, devendo ser entregue na Prefeitura Municipal de Criciúma nos dias, 
endereço e horário estabelecidos no Edital de Inscrição.  
 
9.2 Após o prazo estabelecido acima não serão aceitas interposições de recursos. 
 
9.3 O resultado final do recurso será estabelecido no Edital e estará publicado nos sites www.criciuma.sc.gov.br; e www.unesc.net. 
 
X - DO CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO: 
 
10.1 A Prefeitura Municipal de Criciúma poderá promover, a qualquer tempo, entrevistas ou visitas domiciliares aos inscritos, 
realizadas por Assistentes Sociais, para comprovar e/ou confirmar a veracidade das informações prestadas quando da inscrição para 
o recebimento da bolsa de estudo.  
 
10.2 As bolsas de estudo serão canceladas quando ficar comprovada qualquer irregularidade nas declarações e documentos 
apresentados por ocasião da inscrição, situação em que o aluno deverá devolver as parcelas porventura já recebidas, ficando 
impossibilitado de participar de novos processos seletivos de bolsa de estudos da Prefeitura Municipal de Criciúma. 
 
10.3. As irregularidades serão encaminhadas às autoridades competentes a fim de que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. 
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
11.1 Verificada a insuficiência de recursos para atendimento de todos os requerimentos formulados, a utilização do recurso se dará 
com preferência às pessoas com deficiência.  
 
11.2 Após a entrega do formulário de inscrição não será possível a realização de quaisquer alterações nas informações prestadas.  
 
11.3 Os recursos das bolsas de estudo, nominais aos acadêmicos selecionados, serão repassados para a UNESC em 06 (seis) parcelas 
por semestre. Os acadêmicos receberão o recurso em forma de desconto na mensalidade. 
 
11.4 As solicitações de bolsa que forem formuladas fora dos períodos estipulados pela Secretaria de Administração não serão 
avaliadas pela Prefeitura Municipal de Criciúma (o acadêmico deve prestar atenção no cronograma de inscrição). 
 
11.5 No caso de trancamento, desistência ou abandono, o acadêmico deverá comunicar a situação à Prefeitura Municipal de 
Criciúma. O acadêmico que não informar fica impossibilitado de participar em outros semestres. 
 
11.6 Será concedida bolsa à apenas um curso superior para cada acadêmico, não sendo permitida a concessão de bolsa quer seja 
para cursos realizados concomitantemente, quer seja para acadêmicos que já tenham graduação em outro curso. 
 
11.7 As bolsas concedidas não geram direito adquirido aos beneficiários, uma vez que a concessão das bolsas depende do repasse 
dos valores e da quantificação dos mesmos, bem como dos critérios de seleção e desempate. 
 
11.8 A bolsa terá validade de 6 (seis) meses. 
 
11.9 As bolsas serão concedidas a cada semestre. 
 
Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto SG/nº 355/18, de 27 de março de 2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 5 de julho de 2018. 
 
CLESIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
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Edital Bolsa UNESC/PMC  

Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL N° 004/2018 

O presente edital tem por objetivo estabelecer o cronograma de inscrição e seleção de estudantes da graduação da FUCRI/UNESC, 
candidatos a bolsa de estudos destinados a alunos financeiramente carentes e/ou pessoas com deficiência, nos termos do Decreto 
SG/nº 760/18, de 5 de julho de 2018. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público o presente Edital para inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior 
candidatos a bolsa de estudos destinados às pessoas comprovadamente carentes e/ou pessoas com deficiência. 
 
1. As 315 (trezentas e quinze) bolsas de estudos a serem concedidas aos acadêmicos da FUCRI/UNESC financeiramente carentes e 
às pessoas com deficiência conforme a Lei Complementar nº 096, de 14 de fevereiro de 2013, obedecerão aos critérios e demais 
disposições estabelecidas no regulamento instituído pelo Decreto SG/nº 760/18, de 5 de julho de 2018. 
 
1.1. O número de bolsas previstas no Decreto que regulamenta o art. 129 da Lei Orgânica do Município, será gradativamente 
aumentado até atingir o mínimo de 697 bolsas, conforme ocorrerem os vencimentos dos contratos ou desligamentos dos 
estagiários da Prefeitura Municipal de Criciúma. 
 
2. O presente Edital se aplica a concessão de bolsa de estudos relativa ao 2º semestre de 2018. 
 
3. As inscrições serão realizadas no hall de entrada do Paço Municipal, sede da Prefeitura de Criciúma, no endereço Rua Domênico 
Sônego nº 542, nas datas de 14 a 17 de agosto de 2018, das 8:30 às 18:00 horas, de acordo com o CRONOGRAMA ESTABELECIDO 
NO ANEXO ÚNICO. 
 
3.1. Maiores informações com a CPAE – Coordenadoria  de Políticas de Atenção ao Estudante pelo telefone 3431-2686;  
 
4. No Decreto SG/nº 760/18 constam os documentos a serem apresentados, bem como os formulários a serem preenchidos, 
disponíveis nos sites da FUCRI/UNESC (www.unesc.net) e/ou da Prefeitura (www.criciuma.sc.gov.br). 
 
5. As renovações dos pedidos de bolsa serão preenchidas de acordo com a disponibilidade do número de vagas e o índice de 
carência. 
 
6. A apresentação incompleta da documentação desclassificará automaticamente o aluno. Após o processo aberto não será aceito 
acrescentar nenhum documento, tão pouco no recurso. 
 
7. As solicitações de bolsa de estudos formuladas fora do prazo estabelecido neste Edital não serão avaliadas. 
 
8. A relação dos acadêmicos inscritos será publicada no endereço www.criciuma.sc.gov.br, bem como no endereço da UNESC  
www.unesc.net, na data 20 de agosto de 2018. 
 
9. A relação dos acadêmicos pré-classificados será divulgada pela internet no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma no 
endereço www.criciuma.sc.gov.br, bem como no endereço da UNESC  www.unesc.net, na data 29 de agosto de 2018. 
 
10. O prazo para interpor recurso será nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, mediante requerimento de recurso disponível no Anexo 
XVI do Decreto SG/nº 760/18, devendo ser motivado, e entregue na Prefeitura Municipal de Criciúma no endereço indicado no item 
3 deste Edital, conforme horário de funcionamento desta. 
 
10.1. A relação oficial dos classificados após análise dos recursos será publicada na data de 4 de setembro de 2018, nos sites da 
Prefeitura e da UNESC. 
 
11. Não poderão se inscrever os estudantes que realizam estágio na Prefeitura Municipal de Criciúma, Fundações e Autarquias no 
semestre em que está requerendo a bolsa, conforme dispõe o item 2.3 do inciso II do art. 1º do Decreto SG/nº 760/18. 
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12. A bolsa concedida aos acadêmicos com deficiência será mensal de 100% e aos acadêmicos financeiramente carentes será mensal de 50% do 
valor da mensalidade. 
 
13. O acadêmico contemplado, não poderá receber bolsa de estudo ou qualquer outro tipo de auxílio (inclusive financiamentos) de entidades 
públicas que venham a custear suas mensalidades, exceto quando a própria regulamentação do benefício ou bolsa permitir. Caso o candidato 
receba bolsa de estudo ou qualquer outro tipo de auxílio de entidades públicas, o acumulado delas não poderá ultrapassar o valor da mensalidade, 
realizando-se a adequação e redução de percentual conforme a viabilidade, não havendo qualquer reembolso. Especificamente quanto ao FIES, em 
casos extraordinários, que não seja possível adequar o percentual do financiamento, o valor que exceder a 100 % do total da mensalidade, será 
devolvido ao Fundo de Financiamento Estudantil nos termos da legislação. 
 
14. Os esclarecimentos que se fizerem necessários bem como todos os procedimentos afetos à inscrição e seleção dos acadêmicos serão de 
responsabilidade da Comissão de Seleção de Inscritos especialmente instituída para esta finalidade conforme Decreto SG/nº 760/18, de 5 de julho 
de 2018. 
 
15. Todos os documentos entregues no hall de entrada do Paço Municipal deverão ser impressos, em razão da inexistência de Central de Cópias. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 5 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
 

ANEXO ÚNICO 

 

 

 
 

 

  

DATA CURSO 

14/08/2018 

 

LETRAS 
PEDAGOGIA 
ARQUITETURA E URBANISMO 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
FISIOTERAPIA 
DESIGN 
TEATRO 

15/08/2018 

 

 
ENGENHARIA DE MATERIAIS 
ENGENHARIA MECÂNICA  
HISTÓRIA 
ENFERMAGEM 
DIREITO 
GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA 
NUTRIÇÃO 

16/08/2018 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
ARTES VISUAIS 
FARMÁCIA 
TEC. GESTÃO PROC. GERENCIAIS 
TEC. GESTÃO REC. HUMANOS 
TEC. GESTÃO COMERCIAL 
TEC. GESTÃO COMERCIAL EAD 
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
MEDICINA 
BIOMEDICINA 
TEC. EM DESIGN EM MODA 
PSICOLOGIA 

17/08/2018 

 
ENGENHARIA CIVIL 
SECRETARIADO EXECUTIVO 
ENGENHARIA QUÍMICA 
ADMINISTRAÇÃO 
ADM HAB.COMÉRCIO EXTERIOR 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
ODONTOLOGIA 
JOGOS DIGITAIS 
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Editais de Notificação 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL 959 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: ARLETE DELFINO 
CNPJ/CPF: 375.853.129-20 
Notificação Fiscal: 5054 / 2018 
Valor: R$ 17.845,80 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 

EDITAL 960 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: MMB REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ/CPF: 05.882.171/0001-05 
Notificação Fiscal: 62 / 2018 
Valor: R$ 1.382,70 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 



 

 

   
42 

Segunda - Feira, 09 de julho de 2018 Nº 2021 – Ano 9  

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

EDITAL 961 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: UBIRAJARA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA 
CNPJ/CPF: 82.105.784/0001-87 
Notificação Fiscal: 65 / 2018 
Valor: R$ 1.076,59 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 
 

 

EDITAL 962 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: POINT LASER COM DE MAQ E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 
CNPJ/CPF: 81.839.557/0001-12 
Notificação Fiscal: 67 / 2018 
Valor: R$ 3.978,05 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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EDITAL 963 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: J S M REPRESENTAÇÃO LTDA 
CNPJ/CPF: 05.663.496/0001-05 
Notificação Fiscal: 68 / 2018 
Valor: R$ 4.385,23 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 
 

EDITAL 964 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: VALVASSORI REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ/CPF: 05.084.863/0001-08 
Notificação Fiscal: 71 / 2018 
Valor: R$ 10.266,00 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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EDITAL 965 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: MELMETAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
CNPJ/CPF: 02.203.922/0001-21 
Notificação Fiscal: 74 / 2018 
Valor: R$ 6.321,93 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 

EDITAL 966 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: GILFER AÇOS COM REP DE AÇOS LTDA 
CNPJ/CPF: 03.682.719/0001-48 
Notificação Fiscal: 75 / 2018 
Valor: R$ 7.274,51 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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EDITAL 967 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 
 
SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: MINASDRILL COM DE FERRAGENS LTDA 
CNPJ/CPF: 01.880.618/0001-56 
Notificação Fiscal: 76 / 2018 
Valor: R$ 7.896,78 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 
 

EDITAL 968 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: EDEVALDO LAURINDO CELESTINO ME 
CNPJ/CPF: 17.105.764/0001-44 
Notificação Fiscal: 85 / 2018 
Valor: R$ 6.660,29 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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EDITAL 969 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: ANTUNES OLIVEIRA REPRESENTAÇÕE LTDA ME 
CNPJ/CPF: 21.333.580/0001-09 
Notificação Fiscal: 87 / 2018 
Valor: R$10.051,04 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 

EDITAL 970 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: VERC ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 16.996.249/0001-39 
Notificação Fiscal: 92 / 2018 
Valor: R$ 7.834,39 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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EDITAL 971 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: GNV SERV COM DE TELEFONIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 17.960.228/0001-26 
Notificação Fiscal: 94 / 2018 
Valor: R$ 2.527,90 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 

EDITAL 972 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: CB REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME 
CNPJ/CPF: 10.957.155/0001-74 
Notificação Fiscal: 95 / 2018 
Valor: R$ 7.847,34 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 
 



 

 

   
48 

Segunda - Feira, 09 de julho de 2018 Nº 2021 – Ano 9  

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

 
EDITAL 973 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 
SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: LE CONSULT SS 
CNPJ/CPF: 15.190.981/0001-54 
Notificação Fiscal: 99 / 2018 
Valor: R$ 3.676,40 
 
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 

EDITAL 974 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: LAERTE DE OLIVEIRA 
CNPJ/CPF: 461.455.249-87 
Notificação Fiscal: 103 / 2018 
Valor: R$ 2.253,69 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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EDITAL 975 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: OXISUL AG LTDA 
CNPJ/CPF: 04.058.435/0001-48 
Notificação Fiscal: 104 / 2018 
Valor: R$ 2.460,20 

  
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 supracitado 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 Tributária 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. 

 

 
 

EDITAL 977 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: GUSTAVO TORTORELLA MONTEIRO 
CNPJ/CPF: 026.522.879-40 
Notificação Fiscal: 108 / 2018 
Valor: R$ 11.774,96 
  
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 supracitado 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 Tributária 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. 
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Extratos de Ata de Registro de Preços 
Governo Municipal de Criciúma 

Ata de Registro de Preços nº 060/PMC/2017 – 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 
art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial 169/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de papel toalha interfolhado, para aquisições futuras, no atendimento a diversas Secretarias, Diretorias e 
Fundos do Município de Criciúma. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 10/10/2017 
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 

  

Ata de Registro de Preços nº 061/PMC/2017 – 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 
art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial 168/PMC/2017 
Objeto: Registro de preços de materiais de expediente, para aquisições futuras, no atendimento a diversas Secretarias, Diretorias e 
Fundos do Município de Criciúma. 
Fornecedores Registrados: 06 (Seis). 
Assinatura: 11/10/2017 
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 de Ata de Registro de Preços 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

Ata de Registro de Preços nº 006/FMS/2018 – 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 
art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial 015/FMS/2018 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para exames do Laboratório Municipal de Criciúma, para atendimento aos 
usuários do SUS do Município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 02 (Dois). 
Assinatura: 09/04/2018  
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 

 

Aviso de Licitação 
Governo Municipal de Criciúma 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 212/PMC/2018 

OBJETO:A Contrataçãodeserviçosde consultoria técnica para apoio operacional externo às atividades administrativas da unidade 
geradora do projeto de transporte e mobilidade urbana de CRICIÚMA/SC, viabilizado por meio de operação de crédito junto ao  
Fundo Financeiro ParaO Desenvolvimento Da Bacia Do Prata – FONPLATA. 
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DATA DE ABERTURA: Dia 20de julho de 2018 às 09h00min. 
 
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, 06 de Julho de 2018. 
 
KATIA MARIA SMIELEVSKI GOMES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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