
 

1 

Segunda - Feira, 23 de julho de 2018 Nº 2031 – Ano 9  

 h        

  

 

 

  

 

 

 

 

    Leis..........................................................................................................................................................................1 

    Decretos..................................................................................................................................................................3 

 

 

Leis 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI Nº 7.263, de 18 de julho de 2018. 

Autoriza o Município de Criciúma a efetuar o recuo de calçada, meio-fio e colocação de calçamento na frente e ao redor do imóvel da 

Justiça Federal, Subseção Judiciária de Criciúma. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
Art.1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a realizar o recuo de calçada, com a implementação de 04 (quatro) novas vagas 
de estacionamento, bem como a construção de meio-fio e cessão de mão-de-obra para a troca do calçamento em frente ao imóvel 
da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Criciúma, localizada na Avenida Centenário nº 1570, conforme projeto em anexo. 
 
§1º O material a ser utilizado nas calçadas será fornecido pela Justiça Federal. 
 
§2º As vagas serão destinadas da seguinte forma: 02 (duas) vagas para a Ordem dos Advogados do Brasil, 01 (uma) vaga para 
portadores de necessidades especiais e 01 (uma) vaga para idosos. 
 
Art.2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser 
suplementada, se necessário. 
 
Art.3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 18 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm   
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LEI Nº 7.264, de 18 de julho de 2018. 

Denomina Rua Elisa Santinoni Machado. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
 
Art.1º Passa a denominar-se Rua Elisa Santinoni Machado, a atual Rua SD-1773-185 situada no Loteamento Jardim das Bromélias, 
no Bairro Santa Luzia, a qual tem seu início na Rua Santina Simoni Perdoná, prosseguindo no sentido Noroeste até a Rua Amadeu 
Gonçalves Dias. 
 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 18 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm.  

PL 055/18 - Autoria: Ver. Salésio Lima 

 

Decretos 
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SG/nº 815/18, de 20 de julho de 2018. 

Suspende os processos administrativos onde constem pedidos de concessão da gratificação prevista no §4º do art.11 da LC 013/99. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica 
Municipal, de 5 de julho de 1990, e 
 
CONSIDERANDO o disposto no §4º do art.11 da LC 013/99, que prevê a possibilidade de o servidor público municipal, a cada 
oportunidade em que apresentar diploma legal em cursos de conteúdo programático inerente à função, igual ou superior a 100 
horas, receber uma gratificação no percentual de 6% sobre a VRV; 
 
CONSIDERANDO que os certificados protocolados pelos servidores, em sua quase totalidade, não correspondem a diplomas legais, 
nos termos previstos em lei, em clara distorção ao determinado na legislação municipal para a concessão da  referida gratificação; 
 
CONSIDERANDO o protocolo de milhares de processos administrativos solicitando o recebimento de tal gratificação, que tem como 
consequência aumento de remunerações, sem previsão orçamentária e disponibilidade financeira, em inobservância do disposto no 
art. 169, da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO que o aumento de despesa decorrente da concessão de tal gratificação não está acompanhado dos necessários 
estudos pertinentes à origem dos recursos de custeio e ao impacto orçamentário/financeiro, bem como diante da absoluta 
impossibilidade de fazê-lo, tendo em vista a imprevisibilidade dos requerimentos a serem protocolados pelos servidores municipal 
que considerarem fazer jus ao seu recebimento; 
 
CONSIDERANDO as suspeitas de possíveis irregularidades (falsidades) nos certificados dos cursos apresentados por alguns 
servidores do Município para recebimento de bonificação salarial, que se encontra em investigação junto à Delegacia Regional de 
Polícia Civil de Criciúma/SC, corroborado pelo indício de continuidade de tal prática; 
 
CONSIDERANDO que serão adotadas medidas urgentes, voltadas à apreciação da validade dos certificados e cursos apresentados 
por grande parte dos servidores públicos municipais, em conjunto com o Ministério Público e Delegacia Regional de Polícia Civil de 
Criciúma/SC,  
 
DECRETA: 
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Art.1º Ficam suspensos os processos administrativos em que esteja sendo solicitada a concessão da gratificação prevista no §4º do 
art.11 da LC 013/99, até que sejam encerradas as investigações. 
 
Art.2º Revogam-se os Decretos SA/nºs 661/15 e 1687/16. 
 
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 20 de julho de 2018. 

 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm. 

DECRETO SG/nº 799/18, de 13 de julho de 2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os art. 9º, 10 e art. 16, da Lei 
Complementar nº 012/99, do Edital de Concurso Público nº 002/2014 e alterações posteriores, homologado através do Decreto SA/nº 
728/14 e do Edital de Convocação nº 088/2018,  
 
RESOLVE: 
 
Art.1º- Nomear, por concurso, para provimento efetivo, a candidata a seguir relacionada, aprovada e classificada no concurso público 
decorrente do Edital nº 002/2014, para área de magistério público e cuja lotação dá-se na Secretaria Municipal de Educação: 
 
I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO 

 

 NOME DO CANDIDATO NÍVEL CH SEMANAL 

1. ADRIANA LOCKS DE SOUZA PROF III 20 h 

 
Art.2º- A posse dar-se-á a partir de 13 de julho de 2018.  
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de julho de 2018. 

 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 800/18, de 13 de julho de 2018. 

Nomeia candidato aprovado e classificado em Concurso Público. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os art. 9º, 10 e 16, da Lei Complementar 
nº 012/99 e nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2016, cujo resultado final foi homologado pelo Decreto SA/nº 575/16 de 
19.04.2016 (anexo II) e do Edital de Convocação nº 088/2018, resolve: 
 
NOMEAR, por concurso,  
 
CELIA PETRONILLIA ALVES, para exercer o cargo de provimento efetivo de Servente Escolar, com carga horária de 40 horas semanais, 
aprovada e classificada no Concurso Público decorrente do Edital nº 001/2016. 
 
A lotação da nomeada dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, conforme a Lei Complementar nº 032 de 6 de maio de 2004. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
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DECRETO SG/nº 803/18, de 17 de julho de 2018. 

Nomeia candidato aprovado e classificado em Concurso Público. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os art. 9º, 10 e 16, da Lei 
Complementar nº 012/99, e nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2016, cujo resultado final foi homologado pelo 
Decreto SA/nº 710/16 de 04/05/2016 e do Edital de Convocação nº 089/2018, resolve: 
 
NOMEAR, por concurso,  
 
ANDRE GOULART DA LUZ, para exercer o cargo de provimento efetivo de Motorista: Caminhão, com carga horária de 40 horas 
semanais, aprovado e classificado no Concurso Público decorrente do Edital nº 001/2016. 

 
A lotação do nomeado dar-se-á na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, conforme a Lei 
Complementar nº 014 de 20 de dezembro de 1999.  

 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 804/18, de 17 de julho de 2018. 

Nomeia candidato aprovado e classificado em Concurso Público. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os art. 9º, 10 e 16, da Lei 
Complementar nº 012/99, e nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2016, cujo resultado final foi homologado pelo 
Decreto SA/nº 575/16 de 19.04.2016 (anexo II) e do Edital de Convocação nº 089/2018, resolve: 
 
NOMEAR, por concurso,  
 
SERGIO CARDOSO, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente de Manutenção, Vigilância e Limpeza - Manutenção, com 
carga horária de 40 horas semanais, aprovado e classificado no Concurso Público decorrente do Edital nº 001/2016. 
 
A lotação do nomeado dar-se-á na Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade 
Urbana, conforme a Lei Complementar nº 014 de 20 de dezembro de 1999.  
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de julho de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
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