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Leis 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI Nº 7.322, de 16 de outubro de 2018. 

Denomina Rua Wlateslavo Demboski. 

 

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 Wlateslavo Demboski, a atual Rua SD-736-002, situada no Bairro Linha Batista, a qual tem seu 
início na Rodovia Pedro Manoel Pereira, prosseguindo no sentido Oeste até a Rua SD-2050-002. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm.  

PL 087/18 - Autoria: Ver. Zairo Casagrande 

LEI Nº 7.323, de 16 de outubro de 2018. 

Denomina Rua Ignácio Furmanski. 

 
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 Ignácio Furmanski, a atual Rua SD-2051-002, situada no Loteamento Jardim Primavera, Bairro Linha 
Batista, a qual tem seu início na Rua SD-2050-002, prosseguindo no sentido Oeste, por aproximadamente 166 metros, até o limite do 
referido loteamento. 
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Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 088/18 - Autoria: Ver. Zairo Casagrande 

LEI Nº 7.324, de 16 de outubro de 2018. 

Denomina Rua Thereza Demboski Milak. 

 

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 Thereza Demboski Milak, a atual Rua SD-2050-002, situada no Loteamento Jardim Primavera, Bairro 
Linha Batista, a qual tem seu início na Rua SD-1846-002, prosseguindo no sentido Sul até a Rua SD-2049-002. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 089/18 - Autoria: Ver. Zairo Casagrande 

LEI Nº 7.325, de 16 de outubro de 2018. 

Dá nova redação ao artigo 1º da Lei n° 863, de 2 de dezembro de 1971. 

 

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 Laguna, a antiga Rua n° 106 e atual Rua SD-1991-019, localizada no Bairro Santo Antonio, a qual tem 
seu início na Rua Olívio Antunes Corrêa, prosseguindo no sentido Noroeste até o limite do Loteamento Sesmaria. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 091/18 - Autoria: Verª. Geovana Benedet Zanette 

LEI Nº 7.326, de 16 de outubro de 2018. 

Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 7.136, de 2 de janeiro de 2018, que denomina Rua Santos Pisoni. 

 

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 O artigo 1º, da Lei nº 7.136, de 2 de janeiro de 2018, que denomina Rua Santos Pisoni, passa a vigorar com a seguinte redação:  
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“Art. 1º Passa a denominar-se Rua Santos Pisoni, a antiga Rua SD-229-129 e atual Rua SD-2118-129, localizada no Bairro Nossa 

Senhora do Carmo, a qual tem seu início na intersecção das ruas José Vânio Búrigo e Mario Zappellini, prosseguindo no sentido 

sudoeste por aproximadamente 498 metros até o limite do imóvel cadastrado atualmente sob a inscrição imobiliária 1.129.17.0523”. 

 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 093/18 - Autoria: Ver. Julio Cezar Colombo 
 

LEI Nº 7.327, de 16 de outubro de 2018. 

Denomina Rua São Filipe Néri. 

 

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 São Filipe Néri, a atual Rua SD-1950-008, situada no Loteamento Vila Universitária, Bairro Primeira 
Linha Pontilhão, a qual tem seu início na Rua Gregório Matos, prosseguindo no sentido oeste, por aproximadamente 139 metros, até 
o limite do referido loteamento. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 

ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 

//erm. 

PL 094/18 - Autoria: Ver. Salésio Lima 

 

LEI Nº 7.328, de 16 de outubro de 2018. 

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Bárbara. 

 
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 declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Bárbara, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.399.691/0001-64. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 16 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm.  

PL 086/18 - Autoria: Ver. Zairo Casagrande 
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LEI Nº 7.330, de 17 de outubro de 2018. 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal adquirir área de terra de propriedade da Igreja Evangélica Pentecostal o Brasil para o 

Cristo. 

 

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 o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por desapropriação amigável ou judicial, área de terra de 
propriedade da IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA O CRISTO, CNPJ 75.564.997/0001-01, medindo 690,00m² 
(seiscentos noventa metros quadrados), com uma edificação existente com 374,44m², localizada na Rua Carlos Scavone nº 158, Bairro 
Pinheirinho, devidamente matriculada sob o nº 68.925, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, 
Cadastrada sob o nº 40.181, avaliada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com as seguintes confrontações: 
 

NORTE: 23,00m com terras de Jose Reni Jaques;  
SUL: 23,00m com terras do Município; 
LESTE: 30,00m com a Rua Carlos Scavane;  
OESTE: 30,00m com terras de Vanderlei de Oliveira. 

 
Art.2º A área acima descrita tem por finalidade a ampliação da EMEIEF Érico Nonnenmancher. 
 
Art.3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm 

         PE 095/18 - Autoria: Clésio Salvaro 

LEI Nº 7.331, de 17 de outubro de 2018. 

Autoriza o Município de Criciúma a firmar Convênio com Estado de Santa Catarina com a finalidade de realizar reformas na Escola 

Estadual Luiz Lazzarin. 

 

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 Município de Criciúma realizar obras de reforma na Escola Estadual Luiz Lazzarin, compreendendo a reforma 
da cobertura, esquadrias e instalações elétricas e a construção de um ginásio de esportes, no valor estimado de R$1.600.000,00 (um 
milhão e seiscentos mil reais). 
 
Art.2º Para execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio ou instrumento congênere com 
o Estado de Santa Catarina. 
 
Art.3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 
 
Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm 

PE 109/18 - Autoria: Clésio Salvaro 
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LEI Nº 7.332, de 17 de outubro de 2018. 

Denomina Rua Victória Kubaski Mafinski. 

 

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 Victória Kubaski Mafinski, a atual Rua SD-2052-002, situada no Loteamento Karol Wojtyla, Bairro 
Linha Batista, a qual tem seu início na Rua SD-2049-002, prosseguindo no sentido Oeste, por aproximadamente 98 metros, até o limite 
do referido loteamento. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 095/18 - Autoria: Ver. Zairo Casagrande 

LEI Nº 7.333, de 17 de outubro de 2018. 

Inclui o Dia Municipal da Prevenção à Deficiência no Calendário Oficial do Município de Eventos e Datas Comemorativas. 

 

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 incluído, no Calendário Oficial do Município de Eventos e Datas Comemorativas, o Dia Municipal da Prevenção à Deficiência, 

a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de agosto. 

 
Art.2° O Dia Municipal da Prevenção à Deficiência, tem por objetivo a reflexão e a conscientização sobre essa temática, por meio das 
seguintes ações:  
 

I – alertar a população sobre a importância da prevenção de deficiências, utilizando veículos de comunicação de fácil acesso à 
população; 
II – promover o encontro com especialistas na área para debater o assunto; 
III – elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, a fim de capacitar servidores para orientações acerca da 
importância da prevenção das deficiências. 

 
Art.3° Serão realizados, no Dia Municipal da Prevenção à Deficiência, debates, palestras, seminários, audiências públicas, 
esclarecimentos, propagandas publicitárias e distribuição de folhetos informativos e explicativos. 
 
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei nº 7.270, de 30 de julho de 2018. 
 

Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de outubro de 2018. 
 

CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 

ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 

//erm. 

PL 071/18 - Autoria: Ver. Julio Cezar Colombo 
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Decreto 
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SG/nº 1123/18, de 15 de outubro de 2018. 

Declara de utilidade pública área de terra de propriedade de Joaquim Belloli e Nair de Lacerda Beloli. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 540449 de 
21/09/2018 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 JOAQUIM BELLOLI e NAIR DE LACERDA BELOLI, 
medindo 3.448,85 m², de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 83.750,00 m² (oitenta e três mil e setecentos 
e cinquenta metros quadrados), situada no Bairro Primeira Linha, neste Município, devidamente matriculada sob o nº 22.056, no 
Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada para a Avenida Antonio Scotti, medindo 1.787,89 m² com as seguintes confrontações: 
 

Norte 89,42 metros com Avenida Antonio Scotti; 

Sul 
89,36 metros com área remanescente (matrícula n° 22.056 – 1º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Criciúma/SC); 

Leste 20,00 metros com Avenida Antonio Scotti; 

Oeste 20,00 metros com Avenida Antonio Scotti. 

 
II – área desapropriada para a Rodovia Alexandre Beloli, medindo 1.660,96 m²,  com as seguintes confrontações: 
 

Norte 
83,14 metros com área remanescente (matrícula n° 22.056 – 1º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Criciúma/SC); 

Sul 82,95 metros com Rodovia Alexandre Beloli; 

Leste 20,00 metros com Rodovia Alexandre Beloli; 

Oeste 20,00 metros com Rodovia Alexandre Beloli. 

 
III - área remanescente medindo 80.301,15 m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte 
em duas linhas, sendo 89,36 metros com Avenida Antonio Scotti e 9,10 metros com 
Wilson Beloli (matrícula n° 22.057 – 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Criciúma/SC); 

Sul 
em duas linhas, sendo 11,63 metros com Wilson Beloli (matrícula n° 22.057 – 1º Ofício 
de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC) e 83,14 metros com Rodovia 
Alexandre Beloli; 

Leste 

em três linhas, sendo 679,67 metros com Wilson Beloli (matrícula n° 22.057 – 1º Ofício 
de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC), 90,01 metros com Wilson Beloli 
(matrícula n° 22.057 – 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC) e 
135,26 metros com Wilson Beloli (matrícula n° 22.057 – 1º Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Criciúma/SC); 

Oeste 
905,11 metros com Carlos Beloli (matrícula n° 22.055 – 1º Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Criciúma/SC). 
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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, 15 de outubro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

 

Editais de Intimação de Aplicação de Penalidade 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

EDITAL Nº 005/FAMCRI/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70,§ 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica Onélio Antônio dos Passos 
ME, INTIMADO, do despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
FAZ SABER ao Sr. Onélio Antônio dos Passos ME, administrado de endereço incerto e desconhecido, para que se notifique da presente 
decisão e cientifique-se de que: 
 
Mantenho o auto de infração nº 0814, bem como o valor da multa aplicada, eis que presentes os elementos ensejadores de sua 
emissão. 
 
Notifique-se o infrator da presente decisão e cientifique-se de que: 
 
a) Manteve-se o valor da multa aplicada no auto de infração, que deverá ser quitada em até 5 (cinco) dias, com a aplicação de 30% 
(trinta por cento) de desconto, contados da data do recebimento desta Notificação; 
  
b)O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e implicará a 
inscrição como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação; 
 
c)A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 
d)O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior 
devidamente confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou 
aplicação de multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta; 
 

Auto de Infração Ambiental nº 0801 

Data: 21/02/2018 

Processo Admin. nº 9707/2018 

Multa Simples: R$ 11.015,00 (onze mil e quinze reais). 

Penalidade: Art. 36 da Lei Municipal nº 2.974/1994; Artigo 70 da Lei Federal 
nº 9.605/1998 c/c os artigos 66 e 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 

Administrado: Onélio Antônio dos Passos ME 

CNPJ: 08.760.976/0001-74 
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e)Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, nem 
limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, com relação às demais 
obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis. 
  
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126 do Decreto Federal 
6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 18 de outubro de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. Presidente 

EDITAL Nº 006/FAMCRI/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70,§ 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica Joelson Alano, INTIMADO, do 
despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
FAZ SABER ao Sr. Joelson Alano, administrado de endereço incerto e desconhecido, para que se notifique da presente decisão e cientifique-
se de que: 

 

Mantenho o auto de infração nº 0814, bem como o valor da multa aplicada, eis que presentes os elementos ensejadores de sua emissão. 
 

Notifique-se o infrator da presente decisão e cientifique-se de que: 
 

a)M Manteve-se o valor da multa aplicada no auto de infração, que deverá ser quitada em até 5 (cinco) dias, com a aplicação de 30% (trinta 
por cento) de desconto, contados da data do recebimento desta Notificação; 
 

b)O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e implicará a inscrição 
como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação; 
 

c)A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 

d)O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente 
confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou aplicação de multa em 
dobro, no caso de cometimento de infração distinta; 
 

e)Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, nem 
limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, com relação às demais 
obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis. 
  
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126 do Decreto Federal 
6.514/2008. 
 

O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 

Criciúma/SC, 18 de outubro de 2018. 
 

ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. Presidente 

Auto de Infração Ambiental nº 0862 

Data: 27/06/2018 

Processo Admin. nº 10019/2018 

Multa Simples: R$ 4.812,00 (quatro mil oitocentos e doze reais). 

Penalidade: Art. 47 da Lei Federal nº 12.305/2010; arts. 1º e 9º da Lei Municipal nº 
6.860/2017 e art. 36 da Lei Municipal nº 2.974/1994. 

Administrado: Joelson Alano 

CPF: 763.420.189-87 
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EDITAL Nº 007/FAMCRI/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70,§ 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica Sueli Borba do Rosário, 
INTIMADO, do despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
FAZ SABER ao Sr. Sueli Borba do Rosário, administrado de endereço incerto e desconhecido, para que se notifique da presente decisão 
e cientifique-se de que: 

 
Mantenho o auto de infração nº 0814, bem como o valor da multa aplicada, eis que presentes os elementos ensejadores de sua 
emissão. 

 
Notifique-se o infrator da presente decisão e cientifique-se de que: 

 
a)Manteve-se o valor da multa aplicada no auto de infração, que deverá ser quitada em até 5 (cinco) dias, com a aplicação de 30% 
(trinta por cento) de desconto, contados da data do recebimento desta Notificação; 
 
b)O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e implicará a 
inscrição como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação; 
 
c)A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 
d)O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior 
devidamente confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou 
aplicação de multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta; 
 
e)Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, 
nem limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, com relação 
às demais obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis. 
  
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126 do Decreto 
Federal 6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 18 de outubro de 2018. 
 

ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. Presidente 
 

 

 

 

 

 

Auto de Infração Ambiental nº 0861 
Data: 28/05/2018 
Processo Admin. nº 9949/2018 
Multa Simples: R$ 10.187,00 (dez mil cento e oitenta e sete reais). 
Penalidade: Arts. 7º, parágrafo único, incisos I e II, e 36 da Lei Municipal nº 2.974/1994; Art. 
4º, inciso I alínea “a” da Lei Federal nº 12.651/2012; Art. 74 do Decreto Federal nº 6.514/2008; 
Administrada: Sueli Borba do Rosário 
CPF: 084.546.329-21 
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EDITAL Nº 008/FAMCRI/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70,§ 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica Solange Borges Andreza, 
INTIMADO, do despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
FAZ SABER ao Sr. Solange Borges Andreza, administrado de endereço incerto e desconhecido, para que se notifique da presente 
decisão e cientifique-se de que: 

 
Mantenho o auto de infração nº 0814, bem como o valor da multa aplicada, eis que presentes os elementos ensejadores de sua 
emissão. 

 
Notifique-se o infrator da presente decisão e cientifique-se de que: 

 
a)Manteve-se o valor da multa aplicada no auto de infração, que deverá ser quitada em até 5 (cinco) dias, com a aplicação de 30% 
(trinta por cento) de desconto, contados da data do recebimento desta Notificação; 
 
b)O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e implicará a 
inscrição como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação; 
 
c)A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 
d)O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior 
devidamente confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou 
aplicação de multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta; 
 
e)Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, 
nem limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, com relação 
às demais obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis. 
  
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126 do Decreto 
Federal 6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 18 de outubro de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. Presidente 
 

 

 

Auto de Infração Ambiental nº 1079 

Data: 08/08/2018 

Processo Admin. nº 10185/2018 

Multa Simples: R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais). 

Penalidade: Artigos 15 inciso I e 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c artigos 4º, 66 e 79 do 
Decreto Federal nº 6.514/2008; 

Administrada: Solange Borges Andreza 

CPF: 837.967.549-53 
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EDITAL Nº 009/FAMCRI/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo presente, nos termos dos arts. 6º inc. V da Lei nº 6.938 /81 c/c artigo 70,§ 1º, da Lei nº 9.605 /98, fica Kátia Helena Machado dos 
Santos, INTIMADO, do despacho de Penalidades, o qual foi aplicada a Sanção Administrativa Ambiental de MULTA SIMPLES.  
 
FAZ SABER ao Sr. Kátia Helena Machado dos Santos, administrado de endereço incerto e desconhecido, para que se notifique da 
presente decisão e cientifique-se de que: 
 
Mantenho o auto de infração nº 0814, bem como o valor da multa aplicada, eis que presentes os elementos ensejadores de sua 
emissão. 
 
Notifique-se o infrator da presente decisão e cientifique-se de que: 
 
a)M Manteve-se o valor da multa aplicada no auto de infração, que deverá ser quitada em até 5 (cinco) dias, com a aplicação de 30% 
(trinta por cento) de desconto, contados da data do recebimento desta Notificação; 
 
b)O não pagamento no prazo concedido ensejará em reconhecimento do valor do débito como líquido, certo e exigível e implicará a 
inscrição como Dívida Ativa Municipal e a interposição de ação de execução fiscal, independente de nova notificação; 
 
c)A contar da data da ciência da presente decisão, cabe a interposição de recurso em 2ª Instância ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – COMDEMA, no prazo de 20 (vinte) dias; 
 
d)O cometimento de nova infração ambiental, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior 
devidamente confirmado em julgamento, implica: aplicação de multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou 
aplicação de multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta; 
 
e)Esta decisão não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, 
nem limita ou impede o exercício, por este, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares, especialmente, com relação 
às demais obras realizadas no imóvel e outras licenças cabíveis. 
  
Para a ciência do infrator, é expedido o presente Edital e publicado em Diário Oficial, em conformidade com o Art. 126 do Decreto 
Federal 6.514/2008. 
 
O prazo acima referido entra em vigor na data da publicação deste Edital. 
 
Criciúma/SC, 18 de outubro de 2018. 
 
ANEQUÉSSELEN B. FORTUNATO - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma– FAMCRI. Presidente 
 

 

 
 

Auto de Infração Ambiental nº 0809 

Data: 09/04/2018 

Processo Admin. nº 9847/2018 

Multa Simples: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Penalidade: Artigo 38-A da Lei Federal nº 9.605/1998; Artigo 52 do Decreto Federal nº 
6.514/2008 

Administrada: Kátia Helena Machado dos Santos 

CPF: 626.694.279-37 
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Anulação de Retificação de Contrato 
FCC - Fundação Cultural de Criciúma 
 
O Município de Criciúma torna pública a ANULAÇÃO da publicação do aviso de RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 
006/FCC/2018, publicado no diário oficial do município, no dia 14/08/2018, ano 9 – Edição n.º 2047. 
 
DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

 

Aviso de Retificação  
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

ATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/FMAS/2018 

 
O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, através da Comissão Permanente de Licitações, leva ao conhecimento dos interessados que, na ata da 

reunião da Comissão Permanente de Licitações do município de Criciúma para marcar a data de abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços – ENVELOPE Nº 04 das licitantes classificadas, publicada no Diário Oficial Eletrônico de Criciúma, n.º 2093, dia 

19/10/2018, página 6, Ano 9, é feita a seguinte retificação: 

 

Onde se lê: 

CLASSIFICAÇÃO AGÊNCIA PONTUAÇÃO 

1ª CLASSIFICADA FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 93,23 

2ª CLASSIFICADA ARILTON AMADOR PROPAGANDA 92,33 

3ª CLASSIFICADA BLUE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 91,54 

Leia-se: 

CLASSIFICAÇÃO AGÊNCIA PONTUAÇÃO 

1ª CLASSIFICADA ARILTON AMADOR PROPAGANDA 93,01 

2ª CLASSIFICADA ASPEKTO COMUNICAÇÃO LTDA 90,13 

3ª CLASSIFICADA RED PROJECT OFFICE MARKETING EIRELI - ME 89,92 

 

PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 19 de outubro de 2018. 

 
GIÁCOMO DELLA GIUSTINA FILHO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (assinado no original) 
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