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Lei Complementar 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI COMPLEMENTAR Nº 303, de 13 de dezembro de 2018. 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 287, de 27 de setembro de 2018, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA. 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei Complementar: 
 
Art.1º. A alíquota do item 17.08 da Lista de Serviços incluída no artigo 235, da Lei Complementar nº 287, de 27 de setembro de 2018, 
passa a ter a seguinte redação:  
 

17    Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.   
 (...) (...) (...) 
 17.08 Franquia (franchising). 2 

 
Art.2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art.3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
IAGG/erm. 

PELC 046/18 – Autoria: Clésio Salvaro 
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Leis 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI Nº 7.374, de 13 de dezembro de 2018. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de declaração atualizada de vacinas, no ato da matrícula ou rematrícula escolar, nas 

redes pública e privada de ensino 

 

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 É obrigatória a apresentação de declaração atualizada de vacinas de crianças e adolescentes, pelos pais ou responsáveis legais, 
no ato da matrícula ou rematrícula nos centros de educação infantil e escolas da rede de ensino pública e privada do município de 
Criciúma. 
 
Parágrafo único. A declaração atualizada de vacinas será fornecida pela rede de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde,por 
meio dos Postos de Saúde de Criciúma. 
 
Art.2º A declaração atualizada de vacinas do matriculando reportará, de acordo com o calendário oficial de vacinação vigente, se as 
vacinas obrigatórias e cabíveis à sua idade foram devidamente aplicadas, e especificará, na hipótese de não ser possível aplicar no 
ato, aquelas porventura pendentes.  
 
Parágrafo único. Só será dispensado da vacinação obrigatória, o matriculando que apresentar atestado médico de contraindicação 
explícita da aplicação da vacina. 
 
Art.3° Constatando-se, no ato da matrícula ou rematrícula, a ausência de quaisquer das vacinas obrigatórias e adequadas à idade do 
matriculando, os pais ou responsáveis deverão reapresentar a declaração atualizada de vacinas em até 30 (trinta) dias, devidamente 
regularizado. 
 
Art.4º Caso não haja apresentação da declaração atualizada de vacinas no ato da matrícula ou rematrícula ou findo o prazo 
estabelecido no art. 3º desta Lei, será realizado pelo educandário, comunicado formal imediato ao Conselho Tutelar da área de 
abrangência da escola, para as devidas providências e reparação de direitos, sem prejuízos à efetivação ou manutenção da matrícula. 
 
Art.5º A declaração atualizada de vacinas deverá ser anexada às demais documentações de matrícula ou rematrícula do aluno. 
 
Art.6° A Secretaria Municipal de Educação deverá incluir as exigências previstas nesta Lei nos editais de matrícula da educação básica 
municipal. 
 
Art.7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 104/18 - Autoria: Ver. Ademir José Honorato e Ver. Marcos Meller 

LEI Nº 7.375, de 13 de dezembro de 2018. 

Dispõe sobre as normas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos estabelecidos 

ou domiciliados no município de Criciúma/SC.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, 
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: 
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CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Lei estabelece as normas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos 
estabelecidos ou domiciliados no município de Criciúma, visando promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental e a 
melhoria dos serviços públicos municipais. 
 
Art.2º Para efeito desta Lei, consideram-se: 
 

I - inovação: é o resultado da introdução de novidades ou aperfeiçoamentos no ambiente produtivo ou social, na forma de novos 
processos, bens e serviços; 
 
II - tecnologia: é o conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção e comercialização de bens e serviços e integra 
não só os conhecimentos científicos - provenientes das ciências naturais, sociais e humanas - mas igualmente os conhecimentos 
empíricos que resultam de observações, experiência, atitudes específicas e tradição (oral ou escrita); 
 
III - ciência: é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais 
e comportamentais; 
 
IV - processo de inovação tecnológica: é o conjunto de atividades práticas para transformar uma ideia, invenção ou oportunidade 
em uma solução inovadora na forma de um processo, produto, serviço ou sistema com características diferenciadas; 
 
V - Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI): é uma pessoa jurídica, pública ou privada, que tem como missão o ensino 
superior e/ou profissionalizante, a pesquisa e o desenvolvimento e/ou outra atividade de cunho científico, tecnológico ou de 
inovação; 
 
VI - célula de competência em ciência, tecnologia e inovação: é um grupo de pesquisadores especialistas em uma determinada 
temática científica, tecnológica ou de inovação, os quais atuam em conjunto no âmbito de uma ICTI; 
 
VII - incubadora de empresas: é um ambiente que estimula e apóia a criação e o desenvolvimento de empresas inovadoras, por 
meio do provimento de infraestrutura básica compartilhada, de formação complementar do empreendedor e do suporte para 
alavancagem de negócios e recursos, visando facilitar os processos de inovação tecnológica e a competitividade, dotada de uma 
entidade gestora pública ou privada; 
 
VIII - centro de inovação: é um ambiente integrado que concentra e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao 
processo de inovação tecnológica das empresas de um Arranjo Promotor de Inovação (API), constituindo-se também centro de 
interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento do segmento econômico; 
 
IX - Parque Tecnológico/Inovação: é um ambiente que congrega organizações empresariais, científicas e tecnológicas estruturadas 
de maneira planejada, concentrada e cooperativa para promover a cultura e a prática da inovação, a competitividade empresarial 
e a geração de riquezas por meio da criação e fortalecimento de empresas inovadoras e sua interação com ICTIs, dotado de uma 
entidade gestora pública ou privada; 
 
X - Arranjo Promotor de Inovação Cluster (API): é uma ação programada e cooperada envolvendo ICTIs, empresas e outras 
organizações, em determinado setor econômico especializado, visando ampliar sua capacidade de inovação, seu desenvolvimento 
econômico, social e ambiental, dotada de uma entidade gestora pública ou privada, que atua como facilitadora das atividades 
cooperativas; 
 
XI - empreendedorismo inovador: é a iniciativa e a capacidade de promover a criação e o desenvolvimento de empreendimentos 
inovadores; 
 
XII - empresa de base tecnológica ou empresa inovadora: é a pessoa jurídica que tem a base de seus negócios dominada por suas 
inovações de produtos, processos ou serviços, resultados da aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos; 
 
XIII - economia verde: é uma atividade econômica que, por meio da inovação, promove a redução dos riscos ambientais e da 
escassez ecológica, resultando na melhoria do bem-estar humano e da igualdade social; e 
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Art.3º Constituir-se-ão para a realização dos objetivos desta Lei: 
 

I - o Conselho Municipal de Inovação (CMI); 
II - o Fundo Municipal da Inovação (FMI); 
III - o Programa de Incentivo à Inovação (PII); 
IV - o Plano de Inovação do Executivo Municipal.  

 
CAPÍTULO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 
 
Art.4º Fica criado o Conselho Municipal de Inovação, como órgão de participação direta da comunidade na administração municipal, 
responsável por: 
 

I - formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de promoção da inovação para o desenvolvimento do Município, 
a partir de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público; 
 
II - promover a geração, difusão e democratização do conhecimento, das informações e novas técnicas e incentivar a introdução 
e adaptação à realidade local de técnicas já existentes; 
 
III - promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata esta Lei; 
 
IV - contribuir na política de inovação a ser implementada pela administração pública municipal, visando à qualificação dos serviços 
públicos municipais; 
 
V - sugerir políticas de captação e alocação de recursos para as finalidades da presente Lei; 
 
VI - fiscalizar e avaliar o correto uso dos recursos do Fundo Municipal de Inovação, bem como propor as bases e requisitos para a 
sua política de investimentos; 
 
VII - deliberar sobre o reconhecimento e inclusão dos Arranjos Promotores de Inovação no Sistema Municipal de Inovação e nas 
políticas, programas e mecanismos municipais criados para realizar os objetivos desta Lei; 
 
VIII - aprovar seu Regimento Interno; 
 
IX - colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados envolvidos na formulação da política de 
inovação com outros municípios, estados, União; 
 
X - propor ao Poder Executivo Municipal o aperfeiçoamento profissional e a introdução de métodos de trabalho e técnicas 
operacionais, visando à qualificação da esfera pública municipal na prestação de serviços públicos com aplicação de inovação; 
 
XI - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico inovador voltados ao aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais 
e ao uso e controle dos recursos naturais e à transição para a economia verde; 
 
XII - promover estudos para prevenir e evitar os impactos sociais e ambientais negativos das inovações, através de políticas para 
o emprego e controle das condições de trabalho e de políticas de transição para a economia verde; 
 
XIII - deliberar sobre a criação de grupos de trabalho e/ou a instituição de projetos, visando concretizar os objetivos nesta Lei. 

 
Art.5º O Conselho Municipal de Inovação será constituído por até 21 (vinte e um) membros de livre nomeação do Chefe do Poder 
Executivo Municipal a serem escolhidos, preferencialmente, da seguinte forma: 
 

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana; 
 
II - 01 (um) representante da Secretaria Geral de Governo; 
 
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda; 
 
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
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V - 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município; 
 
VI - 01 (um) representante da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC; 
 
VII - 01 (um) representante da Escola Superior de Criciúma - ESUCRI; 
 
VIII - 01 (um) representante da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina - SATC; 
 
IX – 01 (um) representante do Instituto Federal de Santa Catarina – IFISC Criciúma;  
 
X - 01 (um) representante do Instituto Pró-Inovação do Sul Catarinense - IPROI; 
 
XI - 01 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC; 
 
XII - 01 (um) representante da Associação Empresarial de Criciúma - ACIC; 
 
XIII - 01 (um) representante da Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia - ACATE; 
 
XIV - 01 (um) representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI; 
 
XV - 01 (um) representante do Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE; 
 
XVI - 01 (um) representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 
 
XVII - 01 (um) representante da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina - BADESC; 
 
XV III - 01 (um) representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas do município de Criciúma - CDL Criciúma; 
 
XIX - 01 (um) representante da Associação de Jovens Empreendedores – AJE;  
 
XX - 01 (um) representante do Núcleo de Base Tecnológica - NBT;  
 
XXI - 01 (um) representante do Núcleo de Profissionais e Gestores de Tecnologia da Informação - NTI; 
 

§ 1º A direção do Conselho Municipal de Inovação será exercida pelo Presidente, 01 (um) Vice-Presidente e 1 (um) Secretário(a) 
Executivo(a). 
 
§ 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Inovação será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por mais 2 (dois) anos, 
por meio de eleição direta dos entre seus membros; 
 
§ 3º O Conselho Municipal de Inovação reunir-se-á ordinariamente semestralmente ou extraordinariamente mediante convocação 
de seu Presidente ou por um terço de seus membros e deliberará por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus 
membros. 
 
§ 4º Na primeira reunião ordinária de cada início de mandato do Poder Executivo Municipal, os membros do Conselho Municipal de 
Inovação elegerão o presidente e os demais integrantes da direção, por maioria simples, em turno único, dentre os membros indicados 
para compor o Conselho pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
§ 5º O exercício de qualquer cargo de direção ou membro do Conselho Municipal de Inovação não será remunerado e será considerado 
relevante serviço público.  
 

CAPÍTULO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO 

 
Art.6º Fica criado o Fundo Municipal de Inovação (FMI), com objetivo de promover atividades inovadoras para o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental de Criciúma, sob a forma de programas e projetos. 
 
Parágrafo único. A presidência do Fundo Municipal de Inovação (FMI) será de responsabilidade do Secretário Municipal da Fazenda, 
o qual terá responsabilidade de gerir os recursos como delimitado pelo conselho municipal de inovação. 
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Art.7º O Fundo Municipal de Inovação (FMI), vinculado diretamente à Secretaria da Fazenda, é um fundo dotado de autonomia 
administrativa e financeira, com escrituração contábil própria, em conformidade com a legislação pertinente, e que efetiva o apoio 
financeiro, reembolsável ou não, a programas e projetos inovadores de interesse da municipalidade, assim caracterizados em 
conformidade à sua regulamentação. 
 
§ 1º O apoio será para planos, estudos, projetos, programas, serviços tecnológicos e de engenharia, capacitações, eventos e outras 
atividades de cunho inovador que resultem em soluções de interesse para o desenvolvimento de Criciúma; 
 
§ 2º Poderão ser proponentes pessoas físicas ou jurídicas, instituições e órgãos governamentais. 
 
§ 3º Os recursos do Fundo Municipal de Inovação (FMI) poderão atender fluxo contínuo e a edital de chamada pública de projetos, 
podendo também orientar-se segundo regramento de eventual financiador/patrocinador que tenha aportado recursos. 
 
Art. 8º Constituem receitas do Fundo Municipal de Inovação (FMI): 
 

I - as transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo Federal e pelo Governo do estado de Santa Catarina, 
diretamente para o Fundo; 
 
II – vetado;  
 
III - os recursos financeiros resultantes de consórcios, convênios e contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado nacional ou estrangeiro, em conformidade com a legislação pertinente; 
 
IV - devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta Lei, não iniciados, interrompidos, ou saldo de 
projetos concluídos; 
 
V - os rendimentos provenientes de aplicações financeiras; 
 
VI - doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens móveis e imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas; 
 
VII - os recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do Fundo, considerados 
inservíveis; 
 
VIII - receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o Fundo; e 
 
IX - royalties, oriundos da comercialização dos projetos e atividades descritos no § 1º do art. 7º, quando realizada em até 05 (cinco) 
anos após o término da parceria entre o Município e o beneficiário, em percentual a ser estipulado no instrumento celebrado 
entre estes; 
 
X – receitas de patentes e registros, quando previstas no respectivo termo,de projetos e atividades financiadas pelo Fundo; 
 
XI – outros recursos financeiros lícitos, de qualquer natureza, que lhe forem transferidos. 

 
§ 1º A aplicação dos recursos financeiros dependerá da existência de disponibilidade, em função do cumprimento de programação, 
sendo admitida somente nas hipóteses em que não venha a interferir ou a prejudicar as atividades do Fundo. 
 
§ 2º Os saldos financeiros do Fundo, apurados em balanço anual ao final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para 
o exercício seguinte. 
 
Art.9º Os recursos do Fundo Municipal de Inovação (FMI), oriundos de dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas pela Poder 
Executivo Municipal, serão destinados para financiamento do desenvolvimento de planos, programas e projetos relacionados aos 
objetivos desta Lei. 
 
Art.10. Os recursos do Fundo poderão ser aplicados através de convênios, termos de cooperação, termos de parceria, contratos de 
gestão, acordos de cooperação, contratos de subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro, e outros instrumentos legais de 
contratação que vierem a ser celebrados pelo município de Criciúma, com: 
 

I - órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, da União, Estado e municípios; 
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II - entidades privadas, atuantes como ICTI; 
 
III - redes de entidades e empresas de direito público ou privado, participantes dos Arranjos Promotores de Inovação (APIs) 
credenciados, que desenvolvem projetos inovadores, sempre que os objetivos pretendidos estejam associados aos do Fundo, para 
a execução de projetos, atividades, serviços, aquisição de bens ou realização de eventos de interesse público do Município; 
 
IV - pesquisadores com interveniência de sua ICTI ou empresa, ou autônomos; e 

 
§ 1º Os convênios, termos de cooperação ou acordos de cooperação, poderão prever a destinação de até 10%(dez por cento) do valor 
total dos recursos financeiros concedidos à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas, desde 
devidamente comprovadas as referidas despesas. 
 
§ 2º Os planos de trabalho poderão ser alterados mediante proposta, devidamente justificada e formalizada por meio de aditamento. 
 
§ 3º Será permitida, em caso de projeto cujo arranjo institucional envolva, em sua execução, mais de uma instituição, a transferência 
de recursos da conta bancária individualizada do convênio, termo de cooperação, termo de parceria, contrato de gestão ou do acordo 
de cooperação, para contas bancárias específicas do convênio, sob gestão de outros partícipes, que serão responsáveis diretos pela 
gestão financeira desses recursos, visando à execução do projeto, cabendo ao convenente ou acordante destinatário desses recursos 
apresentar a prestação de contas consolidada à concedente. 
 
§ 4º Será permitida a utilização de ressarcimento de despesas referentes a vencimentos e obrigações patronais, desde que haja 
comprovação dos gastos efetuados. 
 
§ 5º Caso ocorra atraso na liberação de recursos durante a vigência do instrumento, os gastos previstos no plano de trabalho, relativos 
às parcelas em atraso, eventualmente antecipadas pelo conveniado, poderão ser ressarcidos, desde que necessários à continuidade 
do projeto. 
 
§ 6º A concedente analisará a prestação de contas do convênio ou equivalente. 
 
§ 7º Poderá a concedente prorrogar a vigência do convênio, termo de cooperação ou acordo de cooperação, na mesma medida de 
eventual atraso na liberação dos recursos. 
 
Art.11. É vedada a inclusão nos instrumentos a serem celebrados, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam: 
 

I - pagar a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da 
administração direta ou indireta concedente, por serviços, salvo nas hipóteses expressamente previstas em leis específicas; 
 
II - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 
 
III - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento; 
 
IV - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres; 
 
V - o pagamento, inclusive com os recursos de contrapartida, de gratificação, consultoria, assessoria, assistência técnica ou 
qualquer outra espécie de remuneração e respectivas obrigações patronais a servidor ou empregado que pertença aos quadros 
de pessoal da concedente; 
 
VI - a transferência de recursos para igrejas, cultos religiosos, instituições de caridade ou sindicatos de categoria econômica ou 
profissional; 
 
VII - realizar despesas com publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação social, na qual não podem constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho. 

 
Parágrafo único. O Fundo financiará até 100% (cem por cento) do valor pleiteado de cada projeto aprovado. 
 
Art.12. O Poder Executivo Municipal por meio do Presidente do Conselho Municipal de Inovação, enviará à Câmara Municipal relatório 
anual sobre a gestão do Fundo. 
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Art.13. Serão aplicadas ao Fundo as normais legais de controle, prestação e tomada de contas estabelecidas pelos órgãos de controle 
interno da Prefeitura Municipal de Criciúma, sem prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO 

 
 Art.14. Fica instituído o incentivo fiscal através do Programa de Incentivo à Inovação (PII), a ser concedido à pessoa física ou jurídica, 
estabelecida no Município, de acordo com as disposições em lei específica.  
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art.15. Através de certames públicos poderão ser contemplados projetos inovadores, que tenham, como objetivo, resultado de 
impacto para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. 
 
Art. 6. As propostas selecionadas poderão ser implementadas por meio de encomendas parciais ou ordens de serviço, especificando 
as razões da escolha, em especial a criticidade e/ou a especificidade do tema, a singularidade da instituição ou a existência de 
competência restrita, podendo ter, entre outras características, a vinculação a prioridade de programas de governo e/ou programas 
estratégicos da área de ciência, tecnologia e inovação ou a urgência no seu desenvolvimento e/ou implementação. 
 
Art. 17. São condições para celebração de convênio, termo de cooperação, acordo de cooperação ou subvenção o atendimento às 
disposições legais, aplicáveis aos referidos instrumentos. 
 
Art. 18. É vedada a celebração de convênios, termos de parceria ou acordos de cooperação ou outros instrumentos contratuais com 
entidades que tenham como dirigentes, proprietários ou controladores: 
 

I - membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado, bem como 
seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; 
 
II - servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; e 
 
III - com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione às características do programa ou que não comprovem 
dispor de condições técnicas para executar o objeto do convênio, acordo de cooperação, termo de parceria ou instrumento 
contratual aplicável. 

 
Parágrafo único. Para fins de contratação e execução do objeto conveniado, é possível o consórcio de instituições de pesquisa e 
desenvolvimento e empresas, de direito público ou privado, sendo o repasse de recursos, a todos os partícipes executores, realizado 
conforme previsto no plano de trabalho. 
 
Art.19. O Poder Executivo Municipal, em matéria de seu interesse, poderá contratar, na forma da Lei 8.666 de 1993 e suas alterações, 
empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida 
capacitação tecnológica no setor, visando a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam risco tecnológico 
para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador. 
 
§ 1º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu 
exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-
o por encerrado. 
 
§ 2º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo, quando for o caso, será efetuado proporcionalmente ao 
resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas. 
 
§ 3º O instrumento de contrato deverá prever etapas de execução que permitam verificação de cumprimento das parcelas de 
execução. 
 
Art.20. Visando à promoção do desenvolvimento sustentável nas licitações promovidas pelo Município, serão observadas as 
disposições da Lei nº 8.666 de 1993, com redação que lhes foi dada pela Lei Federal nº 12.349 de 2010 (Lei da Inovação). 
 
 



 

9 

Quarta - Feira, 19 de dezembro de 2018 Nº 2133 – Ano 9 

Art.21. Na aplicação do disposto nesta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: 
 

I - priorizar ações que visem dotar o sistema produtivo municipal de recursos humanos adicionais e capacitação tecnológica 
específica, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Inovação;  
 
II - atender a programas e projetos de estímulo à inovação na defesa às questões socioambientais do Município. 

 
Art.22. O município de Criciúma, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta ou indiretamente, poderão 
participar do capital social de sociedade de propósito específico, visando o desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos 
para a obtenção de produto ou processo inovador de interesse econômico ou social. 
 
Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na 
proporção da respectiva participação, na forma da Lei Federal nº 10.973 de 2004, salvo pactuado de forma distinta pelas partes, em 
instrumento jurídico próprio. 
 
Art.23. As autarquias e as fundações municipais definidas como Instituição de Ciência Tecnológica e Inovação deverão promover o 
ajuste de seus estatutos aos fins previstos na Lei Federal nº 10.973 de 2004 e nesta Lei. 
 
Art.24. O instrumento celebrado pelas partes poderá prever a forma como o Poder Público Municipal participará nos resultados 
obtidos pelo beneficiário dos incentivos previstos nesta Lei, sem prejuízo do disposto no inciso IX do artigo 8º, a título de remuneração 
do capital investido, cujos valores serão destinados ao Fundo Municipal de Inovação (FMI); 
 
Art.25. O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, esta Lei. 
Parágrafo único. Competirá ao Secretário da Fazenda estabelecer portarias e instruções complementares sobre a matéria regulada 
nesta Lei, bem como resolver os casos omissos. 
 
Art.26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
IAGG/erm. 

PE 078/18 - Autoria: Clésio Salvaro 

LEI Nº 7.376, de 13 de dezembro de 2018. 

Autoriza o recebimento, pelo Poder Executivo, de bens, produtos, serviços e valores, em doação, a serem aplicados no Parque dos 

Imigrantes, no Distrito do Rio Maina. 

 
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 Poder Executivo Municipal a receber, em doação, bens, produtos, serviços e valores, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, destinados ao Parque dos Imigrantes, no Distrito do Rio Maina. 
 
Parágrafo único. No material doado fica autorizada a identificação do doador, nos termos do regulamento a ser expedido pelo Chefe 
do Poder Executivo. 
 
Art.2º Fica autorizado o pagamento de despesas referentes aos custos para viabilizar a doação, observada a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ACSFY/erm. 

PE 127/18 - Autoria: Clésio Salvaro 
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LEI Nº 7.377, de 13 de dezembro de 2018. 

Denomina Servidão Lealcino Custódio Serafim. 
 
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 Servidão Lealcino Custódio Serafim, a atual Travessa SD-1556-018, situada no Bairro Próspera, a qual 
tem  seu início na Rua José Cardoso prosseguindo no sentido Sudeste, por aproximadamente 51 metros, deste, prossegue por cerca 
de 56 metros no sentido Sul até o limite do imóvel cadastrado atualmente sob a inscrição imobiliária 0.18.34.3800. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 117/18 - Autoria: Ver. Valmir Dagostim 

LEI Nº 7.378, de 13 de dezembro de 2018. 

Denomina Rua Lucia Minotto Colombo 
 
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 Lucia Minotto Colombo, a atual Rua SD-2095-142, situada no Loteamento Bonfante, no Distrito de Rio 
Maina, a qual tem seu início na Rua Olivia Colombo Bonfante, prosseguindo no sentido Sul, por aproximadamente 76 metros, até o limite do 
referido loteamento.  
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 119/18 - Autoria: Julio Cezar Colombo 

LEI Nº 7.379, de 13 de dezembro de 2018. 

Denomina Rua Eudocia de Jesus Souza. 
 
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 Eudocia de Jesus Souza, a atual Rua 1272, situada no Bairro Laranjinha, a qual tem seu início na Rua Caetano 
Ronchi, prosseguindo no sentido Leste, por aproximadamente 248 metros, até o limite do imóvel atualmente cadastrado sob a inscrição 
imobiliária nº 1.121.29.3400. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
/erm.  

PL 126/18 - Autoria: Ver.  Salésio Lima 
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LEI Nº 7.380, de 13 de dezembro de 2018. 

Denomina Rua da Piedade. 
 
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 da Piedade, a atual Rua SD-1925-185 situada no Loteamento Universitário II, Bairro São Defende, a qual 
tem seu início a 34 metros ao Norte da Rua 10 de Maio, prosseguindo no sentido Sul, por aproximadamente 83 metros, até o limite do 
referido loteamento. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 127/18 - Autoria: Ver.  Salésio Lima 

LEI Nº 7.381, de 13 de dezembro de 2018. 

Denomina Rua Aquarela. 
 
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 Aquarela, a atual Rua SD-1923-185 situada no Loteamento Universitário II, Bairro São Defende, a qual tem 
seu início a 34 metros ao Norte da Rua 10 de Maio, prosseguindo no sentido Sul, por aproximadamente 83 metros, até o limite do referido 
loteamento. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm. 

PL 128/18 - Autoria: Ver.  Salésio Lima 

LEI Nº 7.382, de 13 de dezembro de 2018. 

Denomina Rua Sol Nascente. 
 
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 Sol Nascente, a atual Rua SD-1924-185 situada no Loteamento Universitário II, Bairro São Defende, a qual 
tem seu início a 34 metros ao Norte da Rua 10 de Maio, prosseguindo no sentido Sul, por aproximadamente 83 metros, até o limite do 
referido loteamento. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 

ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 

//erm. 

PL 129/18 - Autoria: Ver.  Salésio Lima 
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LEI Nº 7.383, de 13 de dezembro de 2018. 

Declara de utilidade pública a Associação de Karatê Guerreiros do Sul. 
 
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 Karatê Guerreiros do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 22.872.508/0001-12. 
 
Art.2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 13 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
//erm.  

PL 123/18 - Autoria: Ver. José Paulo Ferrarezi 
 

 

Decretos 
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SG/Nº 1250/18, de 22 de novembro de 2018. 

INSTITUI O GRUPO GESTOR DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS – CEU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 50, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município, de 5 de julho de 1990, e 
 
CONSIDERANDO que, o Centro de Artes e Esportes Unificados, instalado no Bairro Progresso, é um equipamento público que integra 
atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas, esportivas, de formação e de qualificação; 
 
CONSIDERANDO que, o Centro de Artes e Esportes Unificados fora idealizado de modo intersetorial pelo Governo Federal, incluindo 
em um mesmo espaço físico programas e ações sociais, com o objetivo de promover, em áreas de vulnerabilidade social, a ampliação 
do acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e social, assim como a garantia de direitos e a cidadania da população 
da localidade; 
 
CONSIDERANDO que, o Centro de Artes e Esportes Unificados visa à integração das políticas nacionais, estaduais e municipais de 
cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e emprego, a fim de oferecer serviços públicos dos seus respectivos sistemas 
nacionais, na medida da sua consolidação e da adesão por parte dos entes federados; 
 
DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 
Art.1º Fica instituído o Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, localizado no Bairro Progresso, tendo como 
ponto de partida a Mobilização Social para sua formação, o qual atuará na gestão tripartite, compartilhada entre Poder Público, 
Comunidade Local e Sociedade Civil, para orientar democraticamente seu uso e programação, nos termos estabelecidos neste 
Decreto. 
 
Parágrafo único. O Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU é um equipamento público instalado em áreas de vulnerabilidade 
social, que visa à integração das políticas nacionais, estaduais e municipais de cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e 
emprego, a fim de oferecer serviços públicos para contribuir com a melhor qualidade de vida da comunidade localizada em seu 
entorno. 
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Art.2ºO Grupo Gestor será composto por 18(dezoito) integrantes, sendo 09 (nove) titulares e 09 (nove) suplentes, da seguinte forma: 
 
I – 3 (três) representantes do Poder Público e seus respectivos suplentes, sendo: 
 

a) Titular: Cássia Beatriz Vilain 
     Suplente: Jamile Souza da Silva 
 
b) Titular: Paulo Cesar Bitencourt 
     Suplente: Joelson Andreza Martins 
 
c) Titular: Alexandre da Luz Verdieri 
     Suplente: Sandro Renato de Araújo 

 
II - 3 (três) representantes da Sociedade Civil Organizada e seus respectivos suplentes, sendo: 

 
a) Titular: Valmir Paes de Farias 
     Suplente: Maria de Fátima da Silva Pinto 
 
b) Titular: Eber Costa Machado 
     Suplente: Edivaldo Dias 
 
c) Titular: Adriano Simão Ribeiro 
    Suplente: Renato Bet Rodrigues 

 
III - 3 (três) representantes da comunidade do entorno do CEU e seus respectivos suplentes, sendo: 

 
Titular: Danilda Ferdinando Corte Bitencourt 
              Suplente: Débora Ariane Jacques Felicio Ribeiro 
 
Titular: José Scotti 
              Suplente: Andréia de Costa Pereira Gerônimo 
 
Titular: Aristides da Silva Fernandes 
             Suplente: Flaviano Bitencourt 

 
Art.3º As partes que representam a Sociedade Civil deverão, cada uma, ter um número de membros igual ou superior à parte que 
representa o Poder Público local. 
 
Art.4º As atividades dos membros do Grupo Gestor não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas de alta relevância para o 
interesse público municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art.5º O primeiro Grupo Gestor poderá ser definido e tomar posse com base apenas em indicação, desde que: 
 

I - sua composição seja tripartite, conforme explicitado no artigo 2º; 
 
II - seus membros tenham sido representantes da Unidade Gestora Local – UGL, ou tenham, comprovadamente, participado das 
atividades de mobilização social. 

 
Art.6º Os Grupos Gestores subsequentes serão definidos por eleição, que será regulamentada através de edital a ser divulgado, por 
publicação, através de site oficial da Prefeitura, ou em jornal. 
 
Art.7º  O mandato do Grupo Gestor será de 02 (dois) anos, permitida, uma   única vez, a reeleição de seus membros. 
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Art.8º Os membros titulares e suplentes que representam o Poder Público  serão indicados pelo Chefe do Poder Executivo, respeitada 
a composição estabelecida no artigo 2º, inciso I, e nomeados por Decreto. 
 
Art.9º Os membros titulares e suplentes que representam a Sociedade Civil Organizada serão escolhidos, dentre as entidades que 
comprovem funcionamento há pelo menos 01 (um) ano, por meio de eleição direta entre seus pares, em Assembleia a ser convocada 
para este fim, respeitadas as disposições do artigo 2º, inciso II.  
 
Art.10. Os membros titulares e suplentes que representam as comunidades do entorno do CEU serão escolhidos por meio de eleição 
direta, pelos moradores dos bairros beneficiários, em Assembleia Geral a ser convocada para este fim, respeitadas as disposições do 
artigo 2º, inciso III. 
 
Art.11. O cargo de suplente será preenchido pelo segundo candidato mais votado em cada assento. 
 
Parágrafo único. Caso não existam candidatos suficientes para ocuparem os cargos de suplentes, os candidatos eleitos deverão indicar 
suplentes que pertençam ao mesmo segmento em que foram eleitos. 
 
Art.12. Quando da existência de apenas 01 (um) candidato concorrendo ao assento, este candidato será automaticamente eleito. 
 
Art.13. Os cargos referentes à Sociedade Civil Organizada deverão ter seus assentos de representação ordenados segundo temas, 
garantindo a inclusão de pautas concernentes à atuação do terceiro setor, representação de classe laboral, conselhos, colegiados e 
assembleias, de âmbito público ou privado, que já atuem no Município. 
 
§ 1º Quando a quantidade de candidatos interessados em concorrer aos assentos da Sociedade Civil Organizada for menor que a 
quantidade de cargos disponíveis, apenas nestes casos os cargos remanescentes poderão ser ocupados por membros da comunidade 
do entorno dos CEUs, até a próxima eleição do Grupo Gestor. 
 
§ 2º No caso da não ocupação de assentos destinados à Sociedade Civil Organizada e da não ocupação de assentos destinados à 
comunidade do entorno do CEU, após a eleição, a quantidade de assentos destes segmentos será mantida intacta e os assentos não 
ocupados ficarão vagos até a próxima eleição de membros do Grupo Gestor. 
 
Art.14. A parte de assentos referente ao Poder Público local deverá ser organizada de acordo com as áreas de atuação da Prefeitura 
Municipal, garantindo a presença mínima das áreas de cultura, esportes e assistência social, devendo ser complementadas pelas áreas 
de saúde, educação, juventude e inclusão produtiva. 
 
Art.15. Os representantes que solicitarem desistência e os que tiverem 3 (três) ausências não justificadas, nas reuniões do Grupo 
Gestor, serão automaticamente afastados de suas funções, podendo o segmento representado indicar novo membro. 
 
Parágrafo único. A justificativa a qual se refere o caput deste artigo deverá ser apresentada por escrito e será analisada pelos demais 
membros do Grupo Gestor na reunião subsequente, a luz dos critérios previamente estabelecidos nos termos do Regimento Interno, 
no que diz respeito às ausências justificadas. 
 
Art.16. Revoga-se o Decreto SG/ nº 557/18 de 11 de maio de 2018. 
 
Art.17. Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua assinatura, com efeitos retroativos a partir de 11 de maio de 2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 22 de novembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretária Geral  
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DECRETO SG/nº 1302/18, de 10 de dezembro de 2018. 

Revoga o Decreto SG/nº 1471/17 e declara de utilidade pública área de terra de propriedade de José Martinello e outros. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 509360 de 
10/10/2017 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 JOSÉ MARTINELLO e OUTROS, medindo 1.157,36 
m² de área desapropriada, a ser desmembrada de uma área total de 20.000,00 m² (vinte mil metros quadrados), situada no Bairro 
Pedro Zanivan, neste Município, devidamente matriculada sob o nº  41.230, no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 
Comarca de Criciúma, a seguir descritas: 
 
I – área desapropriada pela Rua Salvato Felisberto Gomes, medindo 1.157,36m²,  com as seguintes confrontações: 
 

Norte    137,70 metros confrontando com Rua Salvato Felisberto Gomes; 

Sul        137,62 metros confrontando com área remanescente (mat. 41.230); 

Leste     6,63 metros confrontando com Rua Salvato Felisberto Gomes; 

Oeste  
2,51 metros confrontando com Sirio Cirimbelli (mat. 3.627) e 8,02 metros com Rua 
Salvato Felisberto Gomes. 

 
II - área remanescente medindo 18.842,64m², com as seguintes confrontações: 
 

Norte    137,62 metros confrontando com Rua Salvato Felisberto Gomes;  

Sul        137,70 metros confrontando com Antonio Guerino Costa (transc. 27.882); 

Leste     

18,63 metros com A Silva Ferragens LTDA (mat. 6.349); 20,00 metros com Marlene Braz 
Honorato (mat. 64.789); 22,62 metros com Rodrigo Braz  Gomes (mat. 50.229); 38,68 
metros com José Martinello (mat.  50.228) e 38,68 metros com com Paulo Martinello e 
outros (mat.  50.227) – totalizando 138,61 metros; 

Oeste  

13,60 metros com Sirio Cirimbelli (mat. 3.267); 15,00 metros com Sirio  Cirimbelli (mat. 
3.267); 15,00 metros com Valmir Mario Vieira (mat.  81.211); 15,00 metros com Sirio 
Cirimbelli (mat. 3.627); 15,00 metros  com Sirio Cirimbelli (mat. 124.173); 15,00 metros 
com José  Alexandre da Silva (mat. 90.461); 15,00 metros com Juliano Macan  Anastacio 
(mat. 82.391); 16,11 metros com Fernando Rodrigues  Gabriel (mat. 77.185) e 15,00 
meros com Rua 631  – totalizando 134,71  metros. 

 
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 Revoga-se o Decreto SG/nº 1471/17, de 27 de outubro de 2017. 
 
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 10 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
MCSR/erm. 

(Republicado por Incorreção) 
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DECRETO SG/nº 1321/18, de 14 de dezembro de 2018. 

 
Cessa efeitos do Decreto SG/nº 1290/17, que concedeu licença sem vencimentos a Roberta Cecilia da Silveira. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que consta no Processo nº 545886 de 
05/12/2018 e nos termos do art. 109, § 1º, do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei Complementar nº 012/99, resolve: 
 
FAZER CESSAR, 
 
a partir de 17 de dezembro de 2018, os efeitos do Decreto SG/nº 1290/17, que concedeu licença sem vencimentos a ROBERTA CECILIA 
DA SILVEIRA, matrícula nº 55.761, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, lotada com 30 horas semanais na 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 1322/18, de 14 de dezembro de 2018. 

Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, para biênio 2018-2020.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÙMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 7.341 de 07/11/2018,  
 
Considerando a eleição ocorrida no dia 28 de novembro de 2018, resolve: 
 
NOMEAR  
 
para compor o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, os seguintes membros representantes das áreas governamental e 
não-governamental, revogando-se o Decreto SA/nº 325/18 e suas posteriores alterações: 
 
I - ÁREA GOVERNAMENTAL: 
 
a) Secretaria Municipal da Assistência Social - Gestão 
    Titular: Janaina Villain 
    Suplente: Joelson Andreza Martins 
 
b) Secretaria Municipal da Assistência Social - Proteção Social Básica 
    Titular: Nathan Cardoso Virtuoso 
    Suplente: Juliane Abel Barchinski 
 
c) Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica 
    Titular: Renata Nagel Garbelotto  
    Suplente: Marco Antônio Cimolin 
 
d) Secretaria Municipal de Assistência Social – Proteção Social Especial 
    Titular: Edileia Casemiro Colle 
    Suplente: Vanderleia Tumeleiro 
  
e) Secretaria Municipal de Assistência Social – Dep. Habitação 
    Titular: Tatiana Velho da Silva 
    Suplente: Arilto da Silva 
 
f) Secretaria Municipal de Educação 
    Titular: Fabrizio Agnes Rodrigues 
    Suplente: Adriana Vieira Brognoli 
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g) Secretaria Municipal de Saúde 
     Titular: Patricia Pereira Maia  
     Suplente: Soraia Deolindo 
 
g) Procuradoria Geral do Município 
    Titular: Jansen Comin Toledo dos Santos 
    Suplente: Mauricio Bacis Guglielmi 
 
i) Secretaria da Fazenda 
   Titular: Elvis Generoso de Oliveira Correia 
   Suplente: Lucas Boaventura Dalsasso 
  
II - ÁREA NÃO GOVERNAMENTAL  
 
a) Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma- AFASC  
    Titular: Lucimeri Barbosa Cardoso Nesi 
    Suplente: Nair Medeiros Goularti 
 
b) Bairro da Juventude 
    Titular: Amanda Motta da Silva 
    Suplente: Silvia Regina Luciano  
 
c) Grupo Pela Unidade Infanto Juvenil de Onco- Hematologia- GUIDO  
    Titular: Juçara Dias  
    Suplente: Ana Paula Petzoldt  
 
d) Associação dos Deficientes Visuais do Sul – ADVISUL  
    Titular: Fernanda Beatriz Dias Vargas 
    Suplente: Valentim Nesi 
 
e) Associação Beneficente Nossa Casa  
    Titular: Sandra de Souza Urbano Jacques 
    Suplente: Santina Arceno Pereira Muniz 
 
f) Associação Beneficente ABADEUS  
   Titular: Andréia Lobato Gomes 
   Suplente: Viviane Correa  
 
g) Categoria Usuários do SUAS  
    Titular: Alessandro Marques 
    Suplente: Kelli de Fátima Teixeira da Silva 
 
h) Categoria Usuários do SUAS  
     Titular: Kálita Maciel Amaral 
     Suplente: Antônio Carlos Mello 
 
i) Categoria Usuários do SUAS  
   Titular: Tatiana Costa Camilo 
    Suplente: Elisandra de Jesus dos Santos 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
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DECRETO SG/ nº 1324/18, de 14 de dezembro de 2018. 

Constitui Comissão de Avaliação das Propostas do Edital de Chamamento para Credenciamento de Artistas- Orientadores para 
realização de atividades nos espaços culturais administrados pela Fundação Cultural de Criciúma. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e conformidade o art. 50, IV, da Lei Orgânica Municipal, de 
5 de julho de 1990,  resolve: 
 
CONSTITUIR a 
 
Comissão de Avaliação das Propostas do Edital de Chamamento para Credenciamento de Artistas- Orientadores para realização de 
atividades durante o ano de 2019, nos espaços culturais administrados pela Fundação Cultural de Criciúma- SC, sem ônus para o 
Município, composta pelos seguintes membros: 
 

   I - Cássia Beatriz Vilain 
  II - Maria Aparecida Floriano Panato 
 III - Clairson Rosado 
IV - Antônio Alfeu Pires Siqueira 

 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
JFL/erm. 

DECRETO SG/nº 1333/18, de 14 de dezembro de 2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições e de conformidade com as Leis nºs 2.835 de 02/04/1993 e 2.931 de 
22/12/1993 e sua posterior alteração pela Lei nº 7.335 de 26/10/2018 e nos termos do Decreto nº 742/SA/93 que aprova o Estatuto 
da FME, resolve: 
 
ALTERAR 
 
o cargo em comissão do servidor MARCO ANTONIO CIMOLIN, CPF nº 072.524.059-82, matricula nº 64.750, de Assistente de Gestão, 
símbolo DASI-3, nomeado em 11/06/2012 pelo Ato nº 10812, para o cargo em comissão de Diretor de Administrativo, da Fundação 
Municipal de Esportes – FME, símbolo DAS-3, a partir desta 17 de dezembro de 2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 
 

DECRETO SG/nº 1335/18, de 17 de dezembro de 2018. 

Nomeia Terezinha de Jesus Thomas, na função de Conselheira Tutelar, eleita como oitava suplente. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica 
Municipal e nos termos da Lei nº 6.382, de 20 de dezembro de 2013, e  
 
Considerando as disposições do art. 33 da Lei nº 6.382/13, resolve: 
 
NOMEAR,  
 
a oitava suplente, TEREZINHA DE JESUS THOMAS, para exercer a função de Conselheira Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com carga horária de 40 horas semanais, de acordo com art. 25 e fixando-lhes os vencimentos estabelecidos nos art. 27 
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e 28, todas da Lei Municipal nº 6.382 de 2013 e 6.537 de 2014, em substituição ao período de férias dos seguintes conselheiros 
tutelares titulares: 
 

a) no período de 07/01/2019 a 05/02/2019, em substituição a Marta Remor;  
 
b) no período de 06/02/2019 a 07/03/2019, em substituição a Valdiza Andrade Glória; 
 
c) no período de 12/03/2019 a 01/04/2019, em substituição a Marcio Marcos da Silva. 
 

Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ARLEU RONALDO DA SILVERIA - Secretário Geral 
ERM. 
 

DECRETO SG/nº 1336/18, de 17 de dezembro de 2018. 

Nomeia Carlos Vanderci Ferreira, na função de Conselheiro Tutelar, eleito como nono suplente. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica 
Municipal e nos termos da Lei nº 6.382, de 20 de dezembro de 2013, e  
 
Considerando as disposições do art. 33 da Lei nº 6.382/13, resolve: 
 
NOMEAR,  
 
o nono suplente, CARLOS VANDERCI FERREIRA, para exercer a função de Conselheiro Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com carga horária de 40 horas semanais, de acordo com art. 25 e fixando-lhes os vencimentos estabelecidos nos art. 27 
e 28, todas da Lei Municipal nº 6.382 de 2013 e 6.537 de 2014, em substituição ao período de férias dos seguintes conselheiros 
tutelares titulares: 
 

a) no período de 07/01/2019 a 26/01/2019, em substituição a Carla Leal Cunha;  
 
b) no período de 28/01/2019 a 16/02/2019, em substituição a Alexander de Melo Luiz; 

 
c) no período de 18/02/2019 a 09/03/2019, em substituição a Maria Rosimere Monteiro. 

 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ARLEU RONALDO DA SILVERIA - Secretário Geral 
ERM. 
 

DECRETO SG/nº 1340/18, de 17 de dezembro de 2018. 

Altera a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Criciúma. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 6.817, de 14 de dezembro 
de 2016 e com o art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, resolve: 
 
ALTERAR a  
 
composição dos representantes nomeados para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA pelo 
Decreto SG/nº 915/18, a qual passa a ser assim constituída: 
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II - ÁREA NÃO GOVERNAMENTAL:  
 
k) Centro Acadêmico de Nutrição da UNESC: 

        Titular: Patrick Silva da Rosa 
        Suplente: Aline Martins 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

DECRETO SG/nº 1343/18, de 17 de dezembro de 2018.  

Altera a composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, para biênio 2018-2020.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art.4º, da Lei nº 4.440, de 13 de dezembro 
de 2002, alterada pela Lei nº 7.306 de 3 de outubro de 2018 e a Lei Complementar nº 061, de 4 de setembro de 2008, combinado com o art. 
147, da Lei Orgânica municipal, de 5 de julho de 1990,  
 
DECRETA: 
 
Art.1º Fica alterado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA nomeado pelo Decreto SG/nº 1235/18, passa a ter a 
seguinte composição: 
 

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
 
h) Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina - SIECESC: 
     Titular: Marcio Zanuz 
     Suplente: Ricardo Vicente 

 
Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 17 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ERM. 

 

Avisos de Licitação 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

MODALIDADE: Pregão Presencial 098/FMS/2018 

OBJETIVO: Registro de Preços de peças para manutenção de equipamentos odontológicos, para aquisições futuras, no atendimento à Rede 
Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 09 de janeiro de 2019 às 09h00min. 
 
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de 
Criciúma, na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal Marcos Rovaris - Santa Bárbara - Criciúma – SC CEP: 88.804-050, no horário 
das 08:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (***48) 3431.0359/3431.0318, ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou através do 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
Criciúma, 17 de dezembro de 2018. 
 
FRANCIELLE LAZZARIN DE FREITAS GAVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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MODALIDADE: Pregão Presencial 099/FMS/2018 

OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura, de equipamentos, instrumentais e materiais de consumo odontológicos, para 
atendimento aos consultórios odontológicos da Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
 
DATA DE ABERTURA: Dia 10 de janeiro de 2019 às 09h00min. 
 
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de 
Criciúma, na Rua Domênico Sônego, 542 - Paço Municipal Marcos Rovaris - Santa Bárbara - Criciúma – SC CEP: 88.804-050, no horário 
das 08:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (***48) 3431.0359/3431.0318, ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou através do 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. 
 
Criciúma, 17 de dezembro de 2018. 
 
FRANCIELLE LAZZARIN DE FREITAS GAVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

Termo Aditivo 
Governo Municipal de Criciúma 

TERMO ADITIVO Nº 05 ao Contrato Nº 232/PMC/2015 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato Nº 232/PMC/2015, firmado em 28 de outubro de 2015, Processo de Licitação - Modalidade: Tomada de 
Preços Nº 119/PMC, de 06/05/2015 – Solicitação de Licitação Nº 4333 - Processo Administrativo Nº 446327, homologado em 21/10/2015, 
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, com sede a Rua Estevão Emílio de Souza, 325 – Criciúma - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 
82.916.818/0001-13, neste ato representado pelo Senhor CLÉSIO SALVARO, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 
1.740.946, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 530.959.019-68, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
CONTEXTO ASSESSORIA LTDA, estabelecida na Rua Aristides S. Lobo, 34, Agronômica, CEP: 88025-500, Florianópolis/SC, (48) 8842-
4404,/3222-4852, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.300.479/0001-03, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela 
sua Sócia-Proprietária, Sra. CELITA ZAPELINI DOS REIS, representante legal, portadora da Cédula de Identidade RG nº 117.981-0 SSP/SC e 
inscrito no CPF sob o nº 070.408.149-00, ambos devidamente qualificados no contrato original, têm justo e acordado o presente termo 
aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 

 
Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato Nº 232/PMC/2015, tendo por objeto 
a execução de serviços técnicos do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS (Lote I e II),  relacionado à ampliação do sistema de drenagem 
urbana do Rio Criciúma, com implantação de CANAL AUXILIAR – Bacia Hidrográfica do Rio Criciúma – META 2, no município de Criciúma - 
SC, que prevê o término em 02/11/2018, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, até 02/11/2019, com base no inciso III, 
§ 1º do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subseqüentes, de acordo com Parecer Jurídico favorável, instruído em Processo 
Administrativo. 
 
Dotação Orçamentária: 07.02.1073.3.3.90(223) FR 100. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Do Cumprimento 

 
Se a CONTRATADA descumprir o presente termo de compromisso poderá ser rescindido unilateralmente o CONTRATO original, sem 
quaisquer direitos da CONTRATADA ao recebimento de valores, face ao compromisso irretratável e irrevogável ora assumido. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Do Documento Anexo 

 
Constitui documento anexo a este Processo Administrativo, Memorando Nº 1023/2018 da Secretaria de Infraestrutura e mobilidade urbana 
datado em 23/10/2018, Parecer Jurídico Nº 832/2017 da Procuradoria Geral do Município datado de 01/11/18, em suas íntegras, dele 
fazendo parte independente de transcrição. 
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CLÁUSULA QUARTA 
Da Ratificação 

 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original não expressamente alteradas por este instrumento que aquele se integra 
formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E, por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente Termo 
Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.            
                                       
Criciúma – SC, 01 de novembro de 2018. 

                                                                                               
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Neli Sehnem dos Santos 

Diretora de Logística 
Por Delegação do Prefeito 

Decreto SA/nº 042/17, de 04/01/2017 

CONTEXTO ASSESSORIA LTDA 
Celita Zapelini dos Reis 

Sócio Administrador 

 

1ª TESTEMUNHA 2ª TESTEMUNHA 
Nome: Pedro Henrique Inácio Pizzoni Nome: Luciani Bussolo 

 

 

Regularização Fundiária 
Governo Municipal de Criciúma 
 

PROCESSO N.º:494636/2017 
REQUERENTE:DIVINO DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES ROSA PRÁ DE OLIVEIRA, JUCÉLIA PEREIRA PRÁ E JEAN PEREIRA PRÁ 
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

DECISÃO FINAL DE APROVAÇÃO DA REURB 

Em atendimento ao art. 28, inciso V, da Lei Federal n.º 13.465/2017, passe-se a análise e aprovação final daregularização fundiária (REURB-
S) do Loteamento Bela Vista, situado na Vila São Sebastião, nesteMunicípio, matrícula(s) 58.371, 60.781 e 77.914, de propriedade de Divino 
de Oliveira, Maria de Lourdes Rosa Prá de Oliveira, Jucélia Pereira Prá e Jean Pereira Prá. 
 

Em análise ao processo, denota-se que foram observadas todos as fases do Procedimento Administrativo constante do art. 28 da Lei n.º 
13.465/2017.Também se confirma no Projeto de Regularização Fundiária a presença dos elementos constantes dos arts. 35 e 36 da mesma 
Lei. 
 

Os ocupantes da área, beneficiários da regularização (REURB Social, Instrumento Legitimação Fundiária), estão devidamente identificados 
na Certidão de Regularização Fundiária – CRF, emitida juntamente com a presente decisão. 
 

Assim, APROVO POR DEFINITIVOo Projeto de Regularização Fundiária (REURB-S) do Loteamento Bela Vista, situado na Vila São Sebastião, 
neste Município, matrícula(s) imobiliárias n.º 58.371, 60.781 e 77.914 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Criciúma (SC), de propriedade 
de Divino de Oliveira, Maria de Lourdes Rosa Prá de Oliveira, Jucélia Pereira Prá e Jean Pereira Prá, nos termos do inciso V do art. 28 da Lei 
Federal n. 13.465/2017. 
 

Dê-se publicidade da presente decisão, conforme mesmo dispositivo legal. 
 

Criciúma (SC), 10 de dezembro de 2018. 
 

Clésio Salvaro - Prefeito Municipal 
 

Retificação do Extrato de Contrato 
FIA - Fundo para Infância e Adolescência de Criciúma 
 

O Município de Criciúma torna pública a RETIFICAÇÃO do EXTRATO DE CONTRATO N° 001/FIA/2018, publicado no diário oficial do 
município, no dia 18/12/2018, ano 9 – Edição n.º 2132. 
 

Onde se lê: Extrato de Contrato nº 0010/FIA/2018. 
 

Leia-se: Extrato de Contrato nº 001/FIA/2018 
 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 
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