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Portaria 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

PORTARIA no  026, de 10 de Julho de 2018 

A presidente, ANEQUÉSSELEN BITENCOURT FORTUNATO, no uso das atribuições previstas no artigo 2º, do Decreto SG/n
o 

720/18 e, 
tendo em vista o disposto nos artigos 143, 148 e 149 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:  
 
Art. 1º - Designar os servidores efetivos SEBASTIÃO SABINO, agente de serviços, sob a matrícula funcional n

o
. 78, como Presidente 

da Comissão Processante; o servidor MARCOS RAMOS FERNANDES, agente de fiscalização, sob a matrícula funcional n
o
 45385, 

como segundo membro  da Comissão Processante e BRUNO PEDRO DIAS, agente de fiscalização, sob a matrícula funcional n
o
. 

45187, como terceiro membro da Comissão Processante para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância 
destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos de que trata a Denúncia Pública realizada via Facebook, bem como os fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.  
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Criciúma/SC, 10 de julho de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma - FAMCRI 

 

Resoluções CDM 
CDM – Conselho de Desenvolvimento Municipal 

RESOLUÇÃO Nº 250, DE 05 DE JULHO DE 2018 

O Plenário do Conselho de Desenvolvimento Municipal, em sua Reunião Ordinária realizada no dia 05DE JULHODE 2018, no uso de 
suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Complementar n° 095, de 28 de dezembro de 2012, especialmente 
os arts. 89 e 90 do Plano Diretor (LC n.º 095/2012), que informam: 
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Art. 89. O Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM é órgão colegiado, consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador, 
integrante do sistema de gestão democrática municipal, e tem como atribuições:(...) 
 

IV - Deliberar sobre a criação, extinção ou modificação de normas oriundas do Poder Público que versem sobre planejamento 
físico-territorial;  

 
Art. 90. Qualquer solicitação de alteração das leis integrantes do Plano Diretor deverá ser encaminhada ao Órgão de Planejamento 
Municipal legalmente instituído, que emitirá parecer técnico, levando posteriormente à apreciação e deliberação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal – CDM. 
 
Considerando a aprovação do Requerimento pelo Parecer Técnico, Câmara Temática, Conselho de Desenvolvimento Municipal e 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma, 
 
Resolve:  
 
Deferir, a correção do zoneamento do solo de Z-APA (zona de áreas de preservação ambiental) para ZR1-2 (zona residencial 1 – 2 
pavimentos) em lotes pertencentes ao Loteamento Vila Residencial Peruch, referente a solicitação contida no Processo 
Administrativo nº 530355,conforme registrado em Ata na reunião do CDM de 05/07/2018. 
 
Ricardo Fabris - Presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal  
 

RESOLUÇÃO Nº 251, DE 05 DE JULHO DE 2018 

O Plenário do Conselho de Desenvolvimento Municipal, em sua Reunião Ordinária realizada no dia 05 DE JULHO DE 2018, no uso de 

suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Complementar n° 095, de 28 de dezembro de 2012, especialmente 

os arts. 89 e 90 do Plano Diretor (LC n.º 095/2012), que informam: 

 

Art. 89. O Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM é órgão colegiado, consultivo, propositivo, deliberativo e fiscalizador, 
integrante do sistema de gestão democrática municipal, e tem como atribuições:(...) 
 

IV - Deliberar sobre a criação, extinção ou modificação de normas oriundas do Poder Público que versem sobre planejamento 
físico-territorial;  

 

Art. 90. Qualquer solicitação de alteração das leis integrantes do Plano Diretor deverá ser encaminhada ao Órgão de Planejamento 
Municipal legalmente instituído, que emitirá parecer técnico, levando posteriormente à apreciação e deliberação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal – CDM. 

 

Considerando a aprovação do Requerimento pelo Parecer Técnico, Câmara Temática, Conselho de Desenvolvimento Municipal e 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma, 

 

Resolve:   

 

Deferir, a correção da largura viária da Rua Lúcio Manoel da Silva, localizada no bairro Santo Antônio, de 18,00m (dezoito metros), 

de acordo com o Mapa do Sistema Viário de 1999, para 12,00m (doze metros) no trecho que já está configurado com residências e 

propôs que no trecho que já foi aberta com 18,00m esta área pública sejadesafetada e o recurso financeiro seja revertido para a 

pavimentação de ruas das proximidades, após audiência pública com a associação de moradores das proximidades, conforme 

registrado em Ata na reunião do CDM de 05/07/2018. 

 

Ricardo Fabris - Presidente do Conselho de Desenvolvimento Municipal  
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Aviso de Retificação e Prorrogação Pregão 
204/PMC/2018 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 204/PMC/2018 

(Processo Administrativo nº 530306) 
 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, que tem como objeto o 
Registro de preços de grelhas de ferro fundido, para utilização nas vias públicas do município de Criciúma/SC., são feitas as 
seguintes alterações: 
 
Nas planilhas constantes no corpo do edital: 
 
Onde se lê: “Grelha de ferro fundido cinzento...” 
 
Leia-se: “Grelha de ferro fundido NODULAR...” 
 
No ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA, fica incluída a seguinte exigência: 
 
“Os produtos licitados deverão obedecer a NBR10160/2005, e a classe mínima deverá ser a D400. Os produtos deverão ter 
resistência nominal de no mínimo 30MPA.” 
 
Em virtude das alterações, fica prorrogada a data de abertura para dia 23/07/2018 às 09h00. Mantêm-se inalteradas as demais 
condições do Edital e anexos. Feita as alterações acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, na 
forma da Lei.  
 
Paço Municipal “Marcos Rovaris”, 10 de julho de 2018. 
 
NELI SEHNEM DOS SANTOS – PREGOEIRA (assinado no original) 
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