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Lei 
Governo Municipal de Criciúma 

LEI Nº 7.367, de 3 de dezembro de 2018. 

Dispõe sobre direitos, proteção e bem-estar animal no Município de Criciúma, cria o Núcleo e a Subcomissão de Bem-Estar Animal, 

estabelece regras para posse, registro e identificação de animais domésticos, institui políticas públicas para o controle populacional 

de cães e gatos, 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: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.1º. O Poder Público Municipal, objetivando o controle populacional de cães e gatos, por intermédio de registro eletrônico e 
castração; a erradicação dos maus tratos aos animais, com a efetiva fiscalização e a respectiva penalidade; bem como a garantia ao 
atendimento aos princípios de bem-estar animal, cria o Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA) e a Subcomissão do Bem-Estar Animal 
(SBEA) para aplicação, assistência e amparo no cumprimento desta lei. 
 

CAPÍTULO II 
DO PODER PÚBLICO 

 
Art.2º. A Prefeitura Municipal de Criciúma manterá ações permanentes para garantir as práticas de proteção e bem-estar animal 
previstas nessa lei. 
 
Art.3º. Caberá ao Poder Público Municipal: 
 

I – garantir o cumprimento das diretrizes e normas para execução das ações de controle da população, proteção e bem-estar aos 
animais no Município de Criciúma, respeitando a característica de cada espécie, sempre em concordância com as Leis Federais e 
Estaduais; 
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II – criar dotação orçamentária para atender às demandas de insumos e ações do Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA); 
 
III – manter quadro de funcionários compatível para execução das ações propostas na presente lei.  

 
CAPÍTULO III 

DO NÚCLEO DE BEM-ESTAR ANIMAL 
 
Art.4º. Para atender às políticas públicas municipais de controle populacional, proteção, conscientização e garantias de bem-estar 
animal, fica criado o Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA), nesta Cidade de Criciúma, vinculado à Fundação Municipal de Meio 
Ambiente (FAMCRI). 
 

Seção I 
Da organização, estrutura e competências 

 
Art.5º. O NBEA ocupará a edificação pública localizada na Rua Miguel Patrício de Souza, s/nº, bairro Bosque do Repouso. 
 
Art. 6º. A estrutura física do Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA) deve incluir: 
 

I – consultório veterinário e centro cirúrgico para os procedimentos de castração, em acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV); 
 
II – instalações para tratamento e recuperação dos animais acolhidos provisoriamente; 
 
III – sala administrativa; 
 
IV – setor de sustentação, com lavanderia, estoque de medicamentos, depósito; 
 
V – veículo automotor para utilização dos funcionários e adaptado para transporte de animais domésticos das espécies canina e 
felina; 
 
VI – reboque para transporte de equinos. 

 
Art.7º. O NBEA atuará sob a coordenação administrativa de um servidor indicado pelo executivo e aprovado pela Subcomissão de 
Bem-Estar Animal, contando, ainda, em seu quadro pessoal, com, no mínimo: dois médicos veterinários servidores públicos em 
dedicação exclusiva e/ou contratados por processo licitatório, desde que prestem expediente no NBEA; um motorista, e dois 
funcionários para serviços gerais, sendo o restante da equipe definida a partir das necessidades levantadas pelo coordenador 
administrativo do órgão, desde que respaldadas por dotação orçamentária municipal. 
 
Art.8º. O NBEA poderá receber, para consecução de seus objetivos, recursos de outros órgãos da administração municipal, bem como 
desenvolver projetos visando captar recursos da iniciativa pública e privada, devendo, ainda, receber parte da arrecadação 
proveniente das multas aplicadas em acordo com a presente lei, sendo o percentual de repasse definido em decreto do Executivo, 
precedido de consulta e aprovação pela Subcomissão de Bem-Estar Animal (SBEA). 
 
Parágrafo único. O NBEA poderá, ainda, desenvolver parcerias com organizações e associações não governamentais e 
governamentais, instituições de ensino, empresas públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
 
Art.9º. Ao NBEA compete, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam posteriormente atribuídas: 
 

I – realizar controle populacional de cães e gatos, conforme os critérios definidos na presente Lei; 
 
II – prestar atendimento ambulatorial de baixa complexidade, com a prescrição do tratamento adequado, mediante assinatura de 
Termo de Compromisso pelos responsáveis, a animais que se enquadrem nos critérios do art. 10 da presente lei; 
 
III – promover campanhas de conscientização, guarda responsável e cuidados relativos à saúde animal, com a elaboração de ações 
midiáticas que atinjam diversos setores da sociedade organizada; 
 
IV – atender clinicamente, quando necessário, e providenciar laudo médico veterinário aos animais vítimas de maus tratos 
encaminhados pelo órgão municipal responsável (FAMCRI), conforme capítulo específico da presente Lei; 
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V – divulgar o conceito de Animal Comunitário, visando o estabelecimento de vínculo e responsabilização das próprias 
comunidades para com os animais domésticos com quem convivam; 

 
Seção II 

Dos critérios para atendimento 
 
Art.10. O NBEA atenderá, exclusivamente, os animais que se enquadrem nos seguintes critérios: 
 

I – animais errantes e comunitários; 
 
II – animais resgatados e acolhidos por ONGs e associações devidamente registradas no Órgão Municipal; 
 
III – animais pertencentes a famílias cadastradas no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, classificadas como 
de maior vulnerabilidade socioeconômica; 
 
IV – animais pertencentes às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que, pela quantidade e/ou condições em 
que estão mantidos, ofereçam risco para manutenção da saúde animal e humana, condições estas que deverão ser atestadas e 
comprovadas pelos setores competentes. 

 
§1º O tutor referido no inciso III deverá apresentar registro de identidade (RG) e o cartão com o número de inscrição social (NIS), o 
qual será verificado a partir do cadastro da assistência social do Município. 
 
§2º Os animais que não se enquadrem aos critérios elencados no presente artigo deverão ser encaminhados de forma particular pelos 
tutores para tratamento e castração nos estabelecimentos veterinários particulares. 
 
Art.11. Os animais sob tutela de acumuladores, na forma conceituada na presente lei, poderão ser apreendidos por intervenção de 
autoridade ambiental e encaminhados provisoriamente ao NBEA para a realização de procedimentos de castração, de vacinação e de 
microchipagem, respeitando a capacidade técnica de acolhimento e disponibilidade de atendimento do setor. 
 
§1º Acumuladores podem ser definidos como pessoas que apresentam um comportamento patológico que se caracteriza por uma 
necessidade compulsiva de obter e controlar coisas ou animais, associado à incapacidade de reconhecer seu próprio sofrimento.  Esse 
transtorno psicológico é caracterizado por: a) ausência de padrões mínimos de saneamento, espaço, alimentação e cuidados 
veterinários; b) incapacidade de reconhecer os efeitos dessas falhas no bem-estar dos animais, na família e no meio ambiente; c) 
obsessão por acumular um número cada vez maior de animais, independente da progressiva deterioração das condições e eventuais 
adoções; d) negação dos problemas e não aceitação de medidas para amenizar a situação no local; e, e) desinteresse em promover a 
adoção dos animais ou entregá-los a tratamentos adequados. 
 
§2º A constatação ou intervenção, pelo NBEA e/ou FAMCRI, em propriedades de pessoas com transtorno de acumulação deverá 
sempre ser notificada à Saúde, Vigilância Sanitária e Assistência Social do Município, visando a atuação multidisciplinar para o 
acompanhamento do caso. 
 

Seção III 
Do controle populacional 

 
Art.12. O controle populacional dos animais domésticos se dará, entre outras ações elencadas na presente lei, através da esterilização 
em massa de cães e gatos. 
 
Art. 13. As campanhas de esterilização deverão ser precedidas de projeto anual, a ser desenvolvido pelo responsável técnico do NBEA, 
que aponte critérios objetivos de como se dará a seleção dos animais a passarem pelo procedimento, do número de animais a serem 
atingidos, dentre outros detalhes técnicos necessários a garantir a maior efetividade possível das ações a serem implementadas. 
 
Parágrafo único. Do projeto citado no caput deste artigo será dado conhecimento à SBEA. 
 
Art.14. O NBEA deverá manter o registro de todos procedimentos de castração e de microchipagem, autorizados ou realizados, assim 
como apresentar relatório anual à SBEA. 
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Seção IV 
Do encaminhamento dos animais 

 
Art.15. Os animais errantes acolhidos provisoriamente no NBEA quando necessário, para tratamento médico veterinário e/ou 
castração, após a recuperação, deverão ser vacinados, cadastrados e identificados eletronicamente, e após: 
 

I – disponibilizados à adoção, pelo próprio NBEA; 
 
II – os animais não doados de acordo com o inciso I poderão ser encaminhados a ONGs voltadas ao bem-estar animal que atuem 
no Município e se comprometam, perante formalização com o NBEA, a lhes dar abrigo provisório e encaminhamento, através de 
campanhas próprias de adoção; 
 
III – os animais excedentes, após as tentativas de adoção elencadas nos incisos I e II, serão devolvidos aos locais de origem. 

 
§1º Os animais relacionados no presente artigo só poderão ser doados a pessoas civilmente capazes, após apresentação de Registro 
de Identidade (RG) e comprovante de residência, com a assinatura do Termo de Guarda Responsável pelo novo cuidador, que deverá 
ser lavrado em 02 (duas) vias, ficando uma em guarda do NBEA e outra em guarda do adotante. 
 
§2º Os animais adotados via NBEA deverão ser monitorados por amostragem pelo órgão fiscalizador ambiental, representado pela 
FAMCRI. 
 
Art.16. No caso de devolução ao local de origem, cabe ao NBEA notificar, pelo menos, 03 (três) moradores de residências distintas da 
comunidade local a situação do animal, enfatizando que está esterilizado, vacinado e devidamente registrado e identificado 
eletronicamente. 
 
Parágrafo único. No ato de notificação, o NBEA deverá consultar se os moradores locais têm interesse em auxiliar no monitoramento 
e na manutenção do animal que, em havendo concordância, será registrado como Animal Comunitário, aos moldes de capítulo 
específico da presente lei. 
 
Art.17. Ressalvadas as situações previstas nos artigos anteriores, não incumbe ao NBEA servir como abrigo de animais domésticos, 
ficando o ingresso de novos animais às instalações do Núcleo vinculado à disponibilidade de espaço e de recursos que atendam às 
necessidades de bem-estar animal. 
 
Parágrafo único. Sempre que possível, os animais – mesmo os errantes –, deverão ser atendidos por médico veterinário e/ou outros 
profissionais capacitados do NBEA no próprio local de origem e deixados sob a responsabilidade da própria comunidade, em acordo 
com os conceitos de Animal Comunitário e Responsável Temporário. 
 
Art. 18. A eutanásia é medida de exceção, a qual deverá ser precedida de laudo assinado pelo responsável técnico Médico Veterinário 
do NBEA, que deverá apresentar relatório mensal à SBEA, sendo garantido, também, o acesso das informações a ONGs interessadas. 
 
Parágrafo único. A realização de eutanásia deverá respeitar a Resolução do CRMV nº 714/2002. 
 

Seção V 
Da educação 

 
Art.19. O NBEA promoverá o programa de educação continuada de conscientização da proteção dos animais domésticos e 
preservação da fauna, podendo, para tanto, contar com parcerias de entidades de proteção animal e outras organizações não-
governamentais e governamentais, universidades, empresas públicas e/ou privadas (nacionais ou internacionais) e outras entidades 
idôneas. 
 
Parágrafo único. Este programa deverá atingir o maior número de meios de comunicação possível, além de contar com material 
educativo impresso. 
 

CAPÍTULO V 
DO REGISTRO ELETRÔNICO E IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 

 
Art.20. Todos os cães e gatos residentes no Município de Criciúma deverão, obrigatoriamente, ser microchipados pelo NBEA ou em 
estabelecimentos veterinários devidamente credenciados por esse Órgão. 
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Art.21. O preço público devido pela identificação e pelo registro eletrônico dos cães e gatos será fixado por Decreto do Executivo 
Municipal, de modo a cobrir os custos do material utilizado em estabelecimentos veterinários credenciados. 
 
§1º Os estabelecimentos veterinários credenciados deverão afixar, em local visível ao público, a tabela de preço de que trata o caput 
e certificado de credenciamento municipal para realização da microchipagem. 
 
§2º O descumprimento do preço público referido no caput resultará no descredenciamento do respectivo estabelecimento 
veterinário. 
 
§3º Para a realização de credenciamento, os estabelecimentos veterinários deverão apresentar ao NBEA as seguintes informações: 
 

I – identificação do médico veterinário, com registro no conselho competente responsável pelo estabelecimento veterinário; 
 
II – alvará sanitário e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento; 
 
III – endereço, telefone e outras informações pertinentes à localização do estabelecimento. 
 

Art.22.  A identificação de cães e gatos dar-se-á eletronicamente e será efetuada com a inserção subcutânea de um microchip, em 
localização biocompatível, especificamente para uso animal. 
 
§1º Após o nascimento, os cães e gatos deverão ser registrados até o 6º mês de idade. 
 
§2º A microchipagem realizada pelo NBEA será feita de forma gratuita, conforme os critérios estabelecidos no art. 10 da presente lei. 
 
§3º Os animais que não se enquadrem nos critérios adotados na presente lei deverão ser microchipados de forma particular pelos 
tutores em estabelecimentos veterinários devidamente credenciados pelo NBEA. 
 
§4º Os tutores de animais residentes no Município de Criciúma deverão, obrigatoriamente, providenciar a microchipagem dos 
mesmos no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de publicação da presente lei. 
 
Art.23. Os documentos e os dados de identificação para o registro de animais das espécies canina e felina serão fornecidos pelo NBEA 
ou  estabelecimentos veterinários devidamente credenciados por esse Órgão, constando imperecivelmente: 
 

I – número do Registro Geral de Animais (R.G.A.); 
 
II – data do registro; 
 
III – nome do animal, porte, sexo, raça e cor; 
 
IV – idade real ou presumida; 
 
V – nome completo do tutor ou responsável, número do R.G. e C.P.F., endereço completo e telefone de contato. 

 
Parágrafo único. Após o prazo estipulado no art. 22, parágrafo 4º, os tutores de animais não registrados e microchipados estarão 
sujeitos à notificação, emitida por agente fiscal da FAMCRI, para que procedam à regularização do registro dos animais, no prazo de 
30 (trinta) dias. 
 
Art.24. Os estabelecimentos conveniados deverão enviar, mensalmente, ao NBEA relatório dos registros de todos os procedimentos 
efetuados nos últimos 30 (trinta) dias, sob pena de descredenciamento. 
 
Art.25. Quando houver transferência de guarda do animal, o novo tutor deverá comparecer ao NBEA ou a um estabelecimento 
veterinário credenciado para proceder à atualização de todos os dados cadastrais. 
 
Parágrafo único. Enquanto não for realizada a atualização do cadastro a que se refere o caput deste artigo, o tutor anterior 
permanecerá como responsável pelo animal. 
 
Art.26. Em caso de óbito do animal registrado, cabe ao tutor solicitar atualização registro via clínica veterinária credenciada ou 
diretamente no NBEA. 
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CAPÍTULO VI 
DO ANIMAL COMUNITÁRIO E RESPONSÁVEIS TEMPORÁRIOS 

 
Art.27. É considerado Animal Comunitário aquele que, apesar de não ter tutor definido e único, estabelece com a população do local 
onde vive vínculos de dependência e de manutenção. 
 
§1º O Animal Comunitário será castrado, registrado, identificado por microchipagem e coleira visível e padronizada. 
 
§2º No registro e identificação do Animal Comunitário serão cadastrados como cuidadores do animal os cidadãos que se encarregam 
de seu trato diário. 
 
§3 É papel do cuidador comunicar ao NBEA, sempre que necessário, alterações na saúde do Animal Comunitário. 
 
Art.28. Caberá ao NBEA instituir disposições complementares sobre animais comunitários. 
 
Art.29. Para efeito dessa lei, o Responsável Temporário é a pessoa da comunidade que se dispõe a cuidar de um animal em 
determinadas situações, por período temporário, de forma a alojá-lo provisoriamente. 
 
Art.30. Sempre que possível, os animais errantes castrados e/ou em tratamento pelo NBEA passarão o período de recuperação da 
doença ou de pós-operatório sob os cuidados de um Responsável Temporário comprometido formalmente, perante o Órgão, pelo 
tratamento provisório do animal. 
 

CAPÍTULO VII 
DA SUBCOMISSÃO DE BEM-ESTAR ANIMAL (SBEA) 

 
Art.31. A SBEA será vinculada ao COMDEMA, com objetivo de: 
 

I – planejar e discutir a implementação de Políticas Públicas de proteção e defesa dos animais de estimação, domésticos, 
domesticados e da fauna silvestre e exótica; 
 
II – promover a conscientização da população sobre a necessidade de se adotar os princípios da guarda responsável e proteção 
ecológica dos animais; 
 
III – solicitar e monitorar as ações dos Órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta que tenham incidência no 
desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais; 
 
IV – incentivar a preservação das espécies animais da fauna silvestre, bem como a manutenção dos seus ecossistemas, 
principalmente de proteção ambiental, estações, reservas e parques ecológicos, assumindo ou encaminhando aos órgãos e 
entidades competentes animais apreendidos por tráfico ou caça ilegal, em que a manutenção ou soltura seja impraticável; 
 
V – propor a realização de campanhas de esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos animais, 
de adoção de animais visando o não abandono, de registro de cães e gatos, de vacinação dos animais, bem como para o controle 
reprodutivo de cães e gatos; 
 
VI – envidar esforços junto a outras esferas de governo a fim de aprimorar a legislação e os serviços relacionados à defesa dos 
animais. 

 
Art.32. A SBEA seguirá o regimento interno do COMDEMA e das legislações no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sendo garantida 
nessa Subcomissão a participação de representantes de ONGs, associações e outras instituições vinculadas ao Bem-Estar Animal com 
atuação em Criciúma. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS RESPONSABILIDADES DOS TUTORES E DOS MAUS TRATOS 

 
Art.33. Cabe aos tutores exercer a guarda responsável dos animais sob seus cuidados, o que implica na garantia de seu bem-estar 
geral, com tratamento adequado a cada espécie, respeitando suas necessidades e instintos, provendo-lhes assistência veterinária 
para assegurar sua saúde, bem como os cuidados adequados de proteção, abrigo, segurança, alimentação e higiene. 
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Art.34. São objetivos da guarda responsável o combate ao abandono e à procriação indesejada e a cessação de maus tratos aos 
animais. 
 
Art.35. É obrigação dos tutores dos animais mantê-los conforme os preceitos de guarda responsável, livres de maus tratos e, 
especialmente: 
 
I – mantê-los com a devida contenção quando em áreas públicas; 
 

a) no caso de animais que, por tamanho ou raça, possam causar temor aos transeuntes, torna-se imprescindível o uso de 
focinheira. 

 
II – recolher os dejetos dos animais quando o fizerem nas ruas, nas calçadas, parques e quaisquer logradouros públicos; 
 
III – não soltar ou abandonar animais em vias e logradouros públicos, bem como em locais privados; 
 
IV – realizar o registro geral do animal, bem como sua microchipagem, em acordo com os critérios da presente lei; 
 
V - possuir a carteira de vacinação do animal, bem como mantê-la atualizada anualmente, conforme orientação de profissional 
médico veterinário; 

 
a) sempre que solicitado, o tutor deverá apresentar à autoridade ambiental/sanitária a carteira de vacinação do animal; 
 
b) na carteira de vacinação fornecida pelo médico veterinário deverão constar informações conforme a Resolução 844/06, do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária; 
 
c) em havendo negativa do fornecimento da carteira de vacinação quando solicitado ou não tendo o tutor carteira de vacinação 
do animal que encontra-se sob os seus cuidados ou, tendo, estando a mesma desatualizada, o tutor será penalizado 
administrativamente. 

 
VI – castrar cães e gatos a partir dos seis meses sob sua tutela, com recursos particulares ou pelo NBEA, quando em acordo com 
os critérios de atendimento estabelecidos no art. 10 da presente lei; 
 
VII – permitir, sempre que necessário, o acesso da autoridade sanitária e/ou ambiental, quando no exercício de suas funções, às 
dependências do alojamento do animal para constatar maus tratos e/ou sua manutenção inadequada, suspeita de doenças, bem 
como acatar as determinações emanadas da referida autoridade; 
 
VIII – recolher imediatamente o animal solto em vias e logradouros públicos, bem como encaminhá-lo para atendimento médico 
veterinário, sempre que a autoridade ambiental assim o determinar; 
 
IX – prestar o devido socorro a qualquer animal ao qual tenha ferido em via pública, por exemplo: atropelamento.   

 
Parágrafo único. A autoridade sanitária e/ou ambiental a que se refere esta lei são os profissionais designados pelos setores 
responsáveis pela fiscalização municipal. 
 
Art.36. Para efeitos dessa lei, maus tratos contra animais é toda e qualquer ação ou omissão, decorrente de negligência, imprudência 
ou imperícia ou ato voluntário e intencional, voltada contra os animais, inclusive, os de sua responsabilidade, que lhes acarretem a 
falta de atendimento às suas necessidades naturais, físicas e mentais em desrespeito a premissa das cinco liberdades. 
 
Parágrafo único. O conceito das cinco liberdades se baseia na garantia dos animais serem livres de medo e estresse, livres de fome e 
sede, livres de desconforto, livres de dor e doenças e terem liberdade para expressar seu comportamento natural. 
 
Art.37. As disposições apresentadas no presente capítulo se estendem aos criadores de animais (canis e gatis) e comerciantes. 
 
§1º Não é permitida a reprodução de cães e gatos para comércio, com exceção dos estabelecimentos regularizados para tal atividade 
junto aos órgãos municipais competentes. 
 
§2º Cabe ao Município, através de Lei, regulamentar as atividades de criação e comércio de animais domésticos no que tange ao 
controle da população animal e garantia de bem-estar animal.   
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Art.38. Ficam expressamente proibidos no Município de Criciúma os eventos relacionados a espetáculos circenses que tenham como 
atrativo a exibição de animais de qualquer espécie. 
 
Art.39. Caberá ao Município de Criciúma estabelecer políticas públicas para erradicação e controle do uso de veículos de tração animal 
e a condução de animais com carga. 
 

CAPÍTULO IX 
DO ÓRGAO FISCALIZADOR, PROCEDIMENTOS E PENALIDADES 

 
Art.40. As ações de maus tratos e crueldade contra animais, como as preceituadas em Legislação Federal e tratados internacionais; 
as omissões quanto aos preceitos de guarda responsável; assim como o descumprimento, pelos tutores, das obrigações elencadas na 
presente lei, sujeitarão os agentes e/ou tutores a penalidades administrativas, sem prejuízo de possíveis sanções criminais e/ou civis 
decorrentes das legislações estaduais e nacionais vigentes pertinentes ao tema. 
 
Art.41. Caberá à FAMCRI a fiscalização de ocorrências de maus tratos aos animais, bem como de descumprimento aos preceitos de 
bem-estar e guarda responsável de animais, que poderá ser realizada de ofício ou impulsionada por denúncia de qualquer cidadão. 
 
Art.42. Excluindo-se os casos de urgência, nos quais a vida do animal encontra-se em risco e que devem ser averiguados de imediato, 
a FAMCRI terá 15 (quinze) dias úteis para a fiscalização in loco das denúncias. 
 
Art.43. Constatado maus tratos ou inobservância das disposições previstas nesta lei, como ausência de castração e de microchipagem, 
cabe aos fiscais: 
 

I – tomar as medidas imediatas necessárias à garantia da saúde e da vida do animal; 
 
II – aplicar, aos infratores, as seguintes penalidades administrativas, que podem ser individuais ou cumulativas, a critério da 
autoridade municipal: 

 
a. Advertência. 
 
b. Notificação para sanar a situação imediatamente, quando configurar risco de vida ao animal. 
 
c. Multa, de 01 (uma) até 40 (quarenta) - Unidade Fiscal do Município (UFM) considerando, o agente municipal, a situação 
socioeconômica do infrator, a gravidade da infração e a reincidência. 

 
III – Quando constatado que a ação configura crime ambiental ou de maus tratos previsto em legislação federal, encaminhar 
denúncia aos órgãos competentes (Delegacia de Polícia ou Ministério Público), instruindo as denúncias com provas colhidas in 
loco (fotografias, depoimentos, o próprio formulário preenchido pelos denunciantes), e realizar o acompanhamento do inquérito 
ou representação, nestes termos: 

 
a) a denúncia de maus tratos encaminhada pela FAMCRI deverá ser acompanhada de laudo veterinário; 
 
b) o laudo médico veterinário deverá ser emitido por profissional em acordo com os preceitos éticos da administração pública; 
 
c) em situações restritas que demandem acolhimento temporário do animal para tratamento no NBEA, o médico veterinário do 
órgão poderá emitir laudo para inclusão no processo e as despesas geradas serão suportadas pelo cidadão que causou os danos 
no animal. 

 
IV – Encaminhar relatório mensal à SBEA sobre as denúncias já fiscalizadas e seus encaminhamentos nas esferas administrativa e 
jurídica. 

 
CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art.44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.45. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário. 
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Art.46. Revogam-se as leis municipais 4.027/2000, 4.239/2001 e 5.188/2008 e demais disposições em contrário à presente lei 
municipal. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 3 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ARLEU RONALDO DA SILVEIRA - Secretário Geral 
ABF/gz/erm. 

                             PE 123/18 - Autoria: Clésio Salvaro 

 

Decretos 
Governo Municipal de Criciúma 

DECRETO SF/nº 1325/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Regulamenta os artigos 135 a 167 da Lei Complementar Municipal nº 287/2018 – Código Tributário Municipal, definindo a 
competência, organização e demais aspectos relativos ao processo contencioso tributário no âmbito municipal. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 50, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, de 
05.07.90, bem como pela Lei Complementar nº 287 de 27.09.2018,  
 
DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.1°. Este Decreto estabelece as normas e os procedimentos a serem observados pela Administração Pública Municipal no âmbito 
do Contencioso Administrativo Tributário. 
 
§ 1º Considera-se processo contencioso todo aquele que versar sobre a aplicação da legislação tributária municipal. 
 
§ 2º Não se configura litígio o pedido de revisão cadastral efetuado pelo sujeito passivo, ainda que dessa revisão possa vir a ser 
modificado o valor do tributo lançado ou arrecadado. 
 
§ 3º Uma vez indeferido o pedido de revisão cadastral mencionado no § 2º deste artigo, fica assegurado ao sujeito passivo o acesso 
ao processo contencioso, através da interposição de impugnação, conforme disposto no art. 16 deste Decreto. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
Art.2°. O Processo Contencioso será julgado: 
 

I - em primeiro grau, pelos Julgadores de Processos Fiscais (JPF); 
 
II - em segundo grau, pelo Conselho Municipal de Contribuintes (CMC), órgão colegiado constituído por 04 (quatro) conselheiros 
e seu Presidente. 

 
Art.3°. Os Julgadores de Processos Fiscais serão designados pelo Secretário Municipal da Fazenda, dentre os servidores integrantes 
do cargo de Fiscal de Rendas e Tributos ou de Procurador do Município, de ilibada reputação e reconhecido saber jurídico tributário; 
 
Art.4°. O CMC será composto pelo Presidente e conselheiros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, escolhidos entre pessoas de 
ilibada reputação e reconhecido saber jurídico tributário, para mandato de 1 (um) ano, admitida a recondução. 
 
§ 1º Para a nomeação prevista no “caput” deste artigo, será observada a composição entre membros do Poder Executivo e membros 
de entidades da sociedade civil organizada, da seguinte forma: 
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I -O Presidente e seu suplente serão livremente escolhidos e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo dentre os servidores 
integrantes do cargo de Fiscal de Rendas e Tributos; 
 
II -Será indicado 1 (um) conselheiro e seu suplente pelo Secretário Municipal da Fazenda entre servidores públicos integrantes do 
cargo de Fiscal de Rendas e Tributos; 
 
III -Será indicado 1 (um) conselheiro e seu suplente pelo Procurador-Geral do Município entre servidores públicos integrantes do 
cargo de Procurador Municipal. 
 
IV -Será indicado 1 (um) conselheiro e seu suplente em lista tríplice para cada vaga e suplência, respectivamente, pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção Criciúma (OAB/SC); 
 
V - Será indicado 1 (um) conselheiro e seu suplente em lista tríplice para cada vaga e suplência, respectivamente, pela Associação 
Empresarial de Criciúma – ACIC. 

 
§ 2º Os Conselheiros membros de entidades da sociedade civil organizada deverão apresentar declaração, por escrito, de que 
observarão o sigilo fiscal das informações tratadas no âmbito do CMC, a qual terá validade durante todo o mandato. 
 
Art.5°. O suplente tem mandato que acompanha o do conselheiro titular e tem por finalidade substituí-lo em seus impedimentos ou 
ausências. 
 
Art.6°. O mandato dos conselheiros iniciará sempre no dia 1º de janeiro. 
 
Art.7°. Aos Conselheiros é vedado durante todo o mandato e antes de decorridos 12 (doze) meses do afastamento definitivo da 
função, atuar contra o Município, em causas cujo mérito seja idêntico ao de julgamentos dos quais tenham participado. 
 
Art. 8°. Acarretará perda de mandato e impedimento pelo prazo de 3 (três) anos para nova nomeação, a falta de comparecimento de 
qualquer conselheiro a 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, durante o prazo do mandato, excetuando-se as que 
tenham sido consideradas justificadas pelo Presidente 
 
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o Presidente comunicará imediatamente o fato ao Secretário Municipal da Fazenda e solicitará 
aos responsáveis da respectiva entidade que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe lista tríplice necessária à nomeação do substituto 
e seu suplente, pelo Chefe do Poder Executivo, para completar o mandato. 
 
§ 2º Será considerada justificada a falta: 
 

I -nos casos comprovados de licença médica para tratamento de saúde ou de morte ou doença de membro da família; 
 
II -no afastamento, por motivo de desempenho de cargo ou função no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, por 
determinação superior; 
 
III -no caso de impedimento, em relação aos processos em pauta, previamente comunicada ao Presidente; 
 
IV -no comprovado gozo de licença, conforme previsto no estatuto do servidor público; ou 
 
V -nas ausências previamente programadas, em sessões para as quais não está previsto em pauta processo em que seja relator, 
desde que presente o seu suplente. 

 
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, deve ser convocado o suplente que substituirá o conselheiro para todos os efeitos, 
caso se verifique o disposto no art. 35 deste Regulamento. 
 
§ 4º Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do CMC. 
 
Art.9°. O cargo de conselheiro será considerado vago no caso de: 
 

I - término ou perda do mandato; 
 
II - renúncia expressa; 
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III - exoneração; 
 
IV - falecimento do titular; e 
 
V - aposentadoria ou perda de cargo público. 

 
Parágrafo único. Nos casos de renúncia expressa, perda do mandato, falecimento, aposentadoria ou perda de cargo público, o 
suplente exercerá a função até a posse do novo titular e suplente. 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA 

 
SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
 
Art.10. Aos órgãos previstos no art. 2º, compete julgar, em instância administrativa, os litígios suscitados pela aplicação da legislação 
tributária municipal. 
 
Art.11. As autoridades julgadoras são incompetentes para declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, decreto ou ato 
normativo de Secretário Municipal. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o acatamento, pelo órgão colegiado, de alegação de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade reconhecida por entendimento manso e pacífico do Supremo Tribunal Federal - STF ou do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ. 
 

SEÇÃO II 
Do Julgador de Processos Fiscais - JPF 

 
Art.12. Compete ao JPF julgar as impugnações interpostas pelo sujeito passivo, questionando, no todo ou em parte, a exigência fiscal 
imposta. 
 
Art.13. São atribuições do JPF: 
 
I - julgar, em primeiro grau, os processos administrativos que lhe forem distribuídos; 
 
II - promover o saneamento dos processos; 
 
III - determinar as diligências necessárias à formação do seu convencimento; 
 
IV - determinar a exibição de documentos, livros e outros elementos de prova que entenda necessários ao deslinde da questão; 
 
V - interpor recurso necessário ao Colegiado, quando decidir contra a Fazenda Pública Municipal, respeitado o valor de alçada 
estabelecido em lei, ou, ainda que o valor seja menor que o de alçada, quando julgar conveniente a apreciação da matéria pelo órgão 
colegiado; e 
 
VI - dar-se por impedido nos casos previstos neste Regulamento. 
 

SEÇÃO III 
Do Conselho Municipal de Contribuintes - CMC 

 
Art.14. Compete ao CMC julgar os recursos interpostos contra decisões do Julgador de Processos Fiscais. 
 

SEÇÃO IV 
Dos Conselheiros 

 
Art.15. Compete aos conselheiros: 
 

I - relatar os processos que lhe forem distribuídos; 
 
II - determinar as diligências e solicitar as perícias que julgar necessárias para o esclarecimento do processo; 
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III - propor a exibição de documentos, livros e outros elementos de prova para subsidiar a discussão do processo; 
 
IV - arguir preliminares nas sessões de julgamento, antes de iniciada a votação; 
 
V - pedir vista de processo; 
 
VI - proferir voto, justificando-o, nos processos em julgamento; 
 
VII - redigir os acórdãos dos processos em que atuar como relator ou cuja redação lhe for atribuída; 
 
VIII - declarar-se impedido de participar de julgamento, nas hipóteses previstas neste Regulamento; 
 
IX - comunicar ao Presidente, com antecedência que possibilite a realização da sessão, a impossibilidade de comparecimento; e 
 
X - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas. 

 
SEÇÃO V 

Do Presidente 
 
Art.16. Compete ao Presidente: 
 

I - presidir as sessões, resolver as questões de ordem e apurar as votações; 
 
II - representar o CMC perante quaisquer pessoas ou órgãos; 
 
III - proferir voto de desempate; 
 
IV - designar o relator para o acórdão, quando for o caso; 
 
V - distribuir os processos; 
 
VI - aprovar a pauta das sessões; 
 
VII - assinar as atas das sessões; 
 
VIII - determinar a baixa dos autos, no caso de recursos definitivamente julgados; 
 
IX - receber a comunicação de desistência de litígio e determinar-lhe a tramitação devida; 
 
X - autorizar o fornecimento de cópias reprográficas quando requeridas;  
 
XI - comunicar ao Secretário Municipal da Fazenda a vacância de cargos de conselheiros efetivos e suplentes; 
 
XII - convocar os conselheiros suplentes; 
 
XIII - convocar seções extraordinárias, quando necessário; 
 
XIV - determinar a realização de diligências ou perícias requeridas pela parte, pelos conselheiros ou pelo representante da Fazenda 
Pública; 
 
XV - determinar o saneamento do processo, quando cabível; 
 
XVI - autorizar a expedição de certidões; 
 
XVII - determinar a realização de relatórios e levantamentos estatísticos sobre os julgamentos realizados pelo JPF e pelo CMC; 
 
XVIII - coordenar a distribuição dos processos entre os conselheiros; 
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XIX - supervisionar e fiscalizar a tramitação processual; 
 
XX - controlar os prazos a serem cumpridos pelos conselheiros e pelo julgador de processos fiscais; 
 
XXI - demais atividades administrativas necessárias ao funcionamento do Processo Contencioso; 

 
§ 1º O Presidente pode delegar as atribuições previstas neste artigo, com exceção daquela prevista no inciso III, à coordenadoria 
incumbida de auxiliá-lo no andamento dos processos. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO 

 
Seção I 

Da Impugnação 
 
Art.17. O processo administrativo contencioso inaugura-se com a interposição, pelo sujeito passivo, de impugnação contra a exigência 
fiscal imposta. 
 
Art.18. Compete ao Setor de Protocolo, receber a impugnação e organizá-la na forma de autos forenses, fornecendo ao impugnante 
número de protocolo para acompanhamento do pedido. 
 
Art.19. A impugnação e os recursos somente poderão ser feitos pelo próprio sujeito passivo, pelos seus representantes legais ou por  
advogado devidamente constituído. 
 
§ 1º A impugnação, que terá efeito suspensivo, deverá ser interposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do ciente ao 
sujeito passivo do ato fiscal impugnado, mediante defesa escrita, sendo consideradas peremptas as defesas interpostas fora desse 
prazo. 
 
§ 2º O sujeito passivo deverá alegar, de uma só vez e articuladamente, toda a matéria que entender útil, juntando na mesma 
oportunidade as provas que possua, sob pena de preclusão. 
 
§ 3º Fica ressalvada a apresentação de provas em momento processual diverso, desde que: 
 

I -fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna; 
 
II -refira-se a matéria de fato ou de direito superveniente; e 
 
III -destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. 

 
§ 4º É vedado ao impugnante reunir, numa única petição, defesas contra mais de uma notificação fiscal, devendo nos casos de 
continência ou conexão ser distribuídos ao mesmo JPF. 
 
Art.20. A impugnação será dirigida, em petição, à autoridade julgadora de primeira instância e deverá conter: 
 

I - a qualificação do interessado, o número do contribuinte no cadastro respectivo e o endereço para receber a intimação; 
 
II - o número da notificação ou do auto de infração, se for o caso; 
 
III - matéria de fato ou de direito em que se fundamenta; 
 
IV - as provas do alegado e a indicação das diligências que pretendam sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem; 
 
V - o pedido formulado de modo claro e preciso. 

 
Art.21. O impugnante poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração do crédito tributário, efetuando o seu depósito, cujas 
importâncias, se indevidas, serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da decisão. 
Parágrafo único. Sendo devido o crédito tributário, a importância depositada será automaticamente convertida em renda. 
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Seção II 
Do Acesso aos Autos 

 
Art.22. Fica assegurado às partes interessadas o acesso aos autos, bem como solicitar cópias ou certidões. 
Parágrafo único. Cabe ao interessado arcar com o custo da extração das cópias de documentos dos autos e certidões que solicitar. 
 

Seção III 
Da Desistência do Litígio 

 
Art. 23. Opera-se a desistência total ou parcial do litígio na esfera administrativa: 
 

I - expressamente, por pedido do sujeito passivo; ou 
 
II - tacitamente: 

 
(a) pelo pagamento ou pedido de parcelamento do crédito tributário discutido, total ou parcialmente; ou 
 
(b) pela propositura de ação judicial relativa à matéria objeto do processo administrativo. 

 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda ou a Procuradoria Municipal, no âmbito de sua competência, ao tomar 
conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no inciso II, comunicará o fato ao Presidente, que determinará de ofício o 
arquivamento do processo. 
 

Seção IV 
Das Intimações 

 
Art.24. O sujeito passivo será intimado das pautas de julgamento e das decisões administrativas, proferidas em primeira ou segunda 
instância: 
 

I - pessoalmente, ou a representante, mandatário ou preposto, mediante recibo datado e assinado, ou com menção da 
circunstância  
de que houver impossibilidade ou recusa de assinatura; ou 
 
II - por carta registrada com aviso de recebimento AR, datado e firmado pelo destinatário ou alguém do seu domicílio; 

 
§ 1º Frustrada a tentativa de intimação nas formas previstas nos incisos I ou II do caput deste artigo, ou sempre que o impugnante se 
encontrar em lugar incerto e não sabido, a comunicação será feita por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Município. 
 
§ 2º As formas de intimação previstas nos incisos I e II do caput deste artigo não estão sujeitas a ordem de preferência. 
 
§ 3º Quando, em um mesmo processo, for interessado mais de um sujeito passivo, em relação a cada um deles serão atendidos os 
requisitos fixados neste artigo para as intimações. 
 
Art.25. A intimação presume-se feita: 
 

I - quando pessoal, na data do recibo ou menção da circunstância de que houver impossibilidade ou recusa de assinatura; 
 
II - quando por carta, na data do recibo de volta, e se for essa omitida, 15 (quinze) dias após entrada da carta nos Correios; 
 
III - quando por edital, 30 (trinta) dias após a data da publicação; 

 
Art.26. Os despachos interlocutórios que não afetem a defesa do sujeito passivo independem de intimação. 
 

Seção V 
Da Instrução do Processo Contencioso 

 
Art.27. Apresentada a impugnação, os autos serão remetidos ao autor do ato impugnado, que procederá à revisão total ou parcial do 
ato ou apresentará réplica às razões da impugnação, referente à parcela do ato não revisada, dentro do prazo de 10 (dez) dias. 
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Art.28. Recebido o processo com a réplica, a autoridade julgadora determinará de ofício a realização das diligências que entender 
necessárias, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para sua efetivação, prorrogável, justificativamente, por igual período. 
 
Parágrafo único. Se na diligência forem apurados fatos de que resulte crédito tributário maior do que o impugnado, será notificado 
ou autuado o valor correspondente à diferença apurada, nos termos dos artigos 127 e 131 do Código Tributário Municipal, devendo 
ser dada ciência ao interessado do fato. 
 
Art.29. Quando no decorrer do processo forem apurados novos fatos, o impugnante será intimado para manifestar-se, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados do despacho da autoridade julgadora. 
 
Art.30. Poderão ser restituídos os documentos apresentados pela parte, mediante recibo, desde que não prejudiquem a decisão, 
exigindo-se a sua substituição por cópias autenticadas. 
 

Seção VI 
Da Julgamento em Primeira Instância 

 
Art.31. Completada a instrução do processo, o mesmo será encaminhado à autoridade julgadora, que decidirá sobre a procedência 
ou improcedência da impugnação, por escrito, com redação clara e precisa, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
Parágrafo único. A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações da impugnação e da réplica, devendo fundamentar sua 
decisão. 
 
Art.32. A decisão deverá conter o seguinte: 
 

I - relatório, que será síntese de todo o processo; 
 
II - análise de todas as questões levantadas na reclamação; 
 
III - decisão abordando em primeiro lugar as preliminares arguidas e depois as questões de mérito; 
 
IV - provimento ou desprovimento da impugnação; 
 
V - fundamentação da decisão, expondo as razões de decidir;  
 
VI - efeitos da decisão, o prazo para seu cumprimento ou para a interposição de recurso; e 
 
VII - recurso de ofício, quando for o caso. 

 
Seção VII 

Do Recurso Ordinário 
 
Art.33. Das decisões do julgador de processos fiscais caberá recurso ao CMC, com efeito suspensivo: 
 

I - pelo sujeito passivo, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que se considerar feita a intimação da decisão; 
 
II - pelo julgador de processos fiscais, de ofício, no corpo da própria decisão, sempre que a decisão exonerar o contribuinte ou o 
responsável do pagamento de tributo e multa, cujos valores originários somados sejam superiores a 100 (cem) vezes o valor da 
Unidade Fiscal do Município - UFM. 

 
§ 1º É vedado ao recorrente reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma decisão de primeira instância, exceto quando 
decorrentes de fatos idênticos ou quando constituírem prova de fatos conexos ou de mesma natureza. 
 
§ 2º O recurso poderá ser interposto contra toda a decisão ou parte dela. 
 
§ 3º O sujeito passivo ou seu representante poderá apresentar razões complementares à matéria já aduzida e os documentos a que 
se referem os incisos I, II e III do § 3º do art. 19 até o encaminhamento do processo, pelo relator, para inclusão em pauta de 
julgamento. 
 
§ 4º É facultado ao julgador de processos fiscais, a seu juízo, interpor recurso, ainda que o valor cancelado seja inferior ao limite 
estabelecido no inciso II do caput, quando entender que a matéria é de relevante interesse para a Fazenda Pública Municipal. 
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§ 5º O CMC, caso o Julgador de Processos Fiscais não o tenha interposto, terá o recurso por havido, se presentes os seus pressupostos. 
 
Art.34. Não interposto recurso da decisão proferida em primeira instância, o Presidente do CMC certificará o trânsito em julgado. 
 
Parágrafo único. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data da sua ocorrência, o presidente do CMC, 
independentemente de despacho, providenciará os atos previstos nos artigos 164 e 165 do Código Tributário Municipal. 
 

Seção VIII 
Da Segunda Instância 

 
Subseção I 

Da Distribuição 
 
Art.35. Os processos para julgamento em segunda instância serão distribuídos, mediante sorteio, entre os Conselheiros. 
 
Parágrafo único. A critério do Presidente, poderão ser distribuídos a um mesmo conselheiro: 
 

I - os processos de um mesmo sujeito passivo; 
 
II - os processos que versem sobre a mesma matéria; e 
 
III - os processos que tratem de matérias correlatas ou vinculadas. 

 
Art.36. No caso de afastamento por prazo superior a 10 (dez) dias, o conselheiro deve devolver os processos em seu poder para 
encaminhamento ao seu suplente. 
 
Parágrafo único. Quando do retorno do conselheiro efetivo, o suplente deve devolver os processos não relatados, para 
encaminhamento ao titular. 
 
Art.37. Ao se dar por impedido, o relator deve restituir os autos, para redistribuição. 
 

Subseção II 
Das Sessões 

 
Art.38. As sessões do órgão colegiado serão ordinárias ou extraordinárias. 
 
§ 1º As sessões ordinárias serão realizadas mensalmente.  
 
§ 2º As sessões extraordinárias serão convocadas em caso de necessidade. 
 
§ 3º No caso de impedimento ou ausência de qualquer dos membros do CMC, deverá ser convocado o seu suplente. 
 
§ 4º As sessões serão públicas em todas as suas fases e as decisões serão tomadas por voto nominal e aberto, sendo nula de pleno 
direito a decisão que não observar quaisquer desses requisitos, ressalvado o disposto no art. 40 deste Decreto. 
 
§ 5º Instala-se a sessão com a presença da totalidade de seus membros. 
 
Art.39. O Presidente da sessão pode, por motivo relevante, suspender a sessão ou adiá-la. 
 
Art.40. As sessões são públicas, facultado ao Presidente, a pedido justificado da parte, determinar que a sessão prossiga apenas com 
a presença da parte e seu representante, quando houver a possibilidade de: 
 

I - exposição da situação financeira do sujeito passivo; ou 
 
II - outras situações em que a Fazenda Pública Municipal é obrigada a guardar sigilo, a que se refere o art. 198 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966. 
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Art.41. Nas sessões será observada a seguinte ordem: 
 

I - comunicação do expediente; 
 
II - julgamento dos processos: 

 
(a) em pauta; 
 
(b) sobrestados em sessões anteriores; 
 
(c) com pedido de vista; 
 
(d) pedidos de esclarecimento; 

 
III - comunicações administrativas; e 
 
IV - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão. 

 
Subseção III 

Da Pauta de Julgamento 
 
Art.42. A pauta de julgamento deverá informar o dia e hora da sessão, os processos que serão julgados e deverá ser publicada no 
Diário Oficial do Município com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
 
§ 1º O processo não julgado, salvo se retirado de pauta, deverá ser apreciado na sessão seguinte. 
 
§ 2º O processo que retornar de diligência deverá ser incluído em pauta. 
 
Art.43. Na elaboração da pauta de julgamento, será dada prioridade: 
 

I - aos assinalados com pedido de urgência pelo Presidente; 
 
II - aos de maior valor; e 
 
III - aos mais antigos. 

 
Art.44. A ordem dos processos indicada na pauta pode ser alterada, para dar preferência: 
 
I - aos processos em que vá ocorrer sustentação oral; 
 
II - a pedido do contribuinte ou seu representante, presente à sessão; ou 
 
III - a pedido de algum conselheiro. 
 

Subseção IV 
Das Atas das Sessões 

 
Art.45. As atas das sessões serão lavradas pelo Presidente, ou por assistente por ele designado, e deve conter resumo claro de quanto 
haja passado na sessão, especialmente: 
 

I - dia, mês, ano e hora da abertura da sessão; 
 
II - identificação do Presidente da sessão; 
 
III - identificação dos conselheiros; 
 
IV - justificação das ausências e convocação dos respectivos suplentes; 
 
V - relação dos expedientes lidos em sessão; 
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VI - relação dos processos com pauta marcada para a sessão; 
 
VII - natureza, número, nome das partes e resultado do julgamento dos processos apresentados em sessão, com registro de 
sustentação oral, se houver; e 
 
VIII - notícia sumária de outros fatos ocorridos. 

 
Parágrafo único. As atas das reuniões serão subscritas pelo Presidente, pelo seu assistente, se for o caso, e pelos conselheiros 
presentes. 
 

Subseção V 
Do Julgamento 

 
Art.46. O julgamento obedecerá à seguinte sequência: 
 

I - anunciação do número dos autos a serem julgados e dos nomes das partes e de seus representantes; 
 
II - em seguida, é dada a palavra ao relator para leitura do relatório, sem manifestação de voto; 
 
III - a palavra é dada ao sujeito passivo ou ao seu representante, para sustentação oral, sem apartes, por até 15 (quinze) minutos; 
 
IV - discussão da matéria entre os conselheiros, sendo que as questões preliminares serão discutidas antes das questões de mérito, 
destas não se conhecendo, se incompatíveis com a decisão daquelas; 
 
V - votação, iniciando com o voto do relator; e 
 
VI - anunciação da decisão. 

 
§ 1º Se algum conselheiro suscitar preliminar, o Presidente franqueará a palavra às partes para se manifestarem sobre o fato. 
 
§ 2º Quando a preliminar suscitada tratar de nulidade sanável, o julgamento será convertido em diligência. 
 
§ 3º As questões preliminares que possam resultar na extinção do processo ou em sua nulidade parcial serão votadas antes das 
diligências propostas pelas partes ou pelos conselheiros. 
 
§ 4º O voto do relator ou do pedido de vista deve ser fundamentado. 
 
§ 5º Antes da votação, os conselheiros podem: 
 

I -formular perguntas às partes, por intermédio do Presidente, de modo a esclarecer dúvidas quanto à matéria de fato; e 
 
II -pedir vistas do processo por período não superior a 30 (trinta) dias. 
 

§ 6º Cabe ao Presidente da sessão, se necessário, o voto de desempate. 
 
§ 7º Ao autor do voto vencido e ao conselheiro que acompanhar voto de outro é facultado fazer declaração de voto, para fazer parte  
do acórdão. 
 
 
 

Subseção VI 
Da Redação do Acórdão 

 
Art.47. O acórdão será lavrado pelo autor do voto vencedor. 
 
Art.48. O acórdão, após sua aprovação, será assinado por quem o redigiu e pelo Presidente. 
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Art.49. Devem constar no acórdão: 
 
I - ementa; 
 
II - relatório; 
 
III - questões preliminares suscitadas; 
 
IV - fundamentação do voto vencedor; 
 
V - fundamentação dos votos em separado; 
 
VI - decisão; 
 
VII - votação; e 
 
VIII - intimação para cumprimento da decisão e o prazo respectivo. 
 

CAPÍTULO V 
DA EFICÁCIA DAS DECISÕES 

 
Art.50. São definitivas as decisões: 
 

I - de primeira instância, quando irrecorrida ou quando intempestivo o Recurso Ordinário; e 
 
II - de segunda instância. 

 
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância, na parte que não for objeto de Recurso Ordinário ou que 
não estiver sujeita a recurso de ofício. 
 
Art.51. O prazo para cumprimento das decisões proferidas em primeira ou segunda instância será de 10 (dez) dias, contados da data 
em que se considerar efetuada a intimação do sujeito passivo. 
 
Parágrafo único. Na falta de disposição expressa na legislação tributária ou fixação pela autoridade competente, o prazo para 
cumprimento de despacho será de 5 (cinco) dias, contados da data em que se considere cientificado aquele que o deva cumprir. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS IMPEDIMENTOS E NULIDADES 

 
Seção I 

Dos Impedimentos 
 
Art.52. O JPF e os conselheiros são impedidos de atuar em processos: 
 

I - de interesse de seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau inclusive; 
 
II - de interesse de pessoa jurídica de direito privado de que sejam titulares, sócios, acionistas, membros da Diretoria, Conselho 
Fiscal  
ou órgãos equivalentes; e 
 
III -  em que tomaram parte ou tenham interferido em qualquer condição ou a qualquer título. 
 

§ 1º O impedimento do relator deverá ser declarado por ocasião do resultado da distribuição e o dos demais quando o julgamento do 
processo for anunciado. 
 
§ 2º A parte poderá arguir o impedimento de qualquer dos participantes da sessão, antes de iniciados os debates. 
 
§ 3º No caso de impedimento de conselheiro, o julgamento será adiado para outra sessão, convocando-se o suplente do conselheiro 
impedido. 
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Seção II 

Das Nulidades 
 
Art.53. São nulos os atos, termos, despachos e decisões praticados: 
 

I - por pessoa incompetente; ou 
 
II - com preterição do direito de defesa. 

 
§ 1º A falta de intimação ou a intimação nula fica suprida pelo comparecimento do interessado, passando então a fluir o prazo para a 
prática do ato.  
 
§ 2º A nulidade de ato só prejudica os que lhe sejam consequentes ou que dele dependam diretamente. 
 
§ 3º A nulidade será declarada de ofício pela autoridade julgadora, nas respectivas esferas de competência, ou pela Presidência, que 
mencionará expressamente os atos por ela alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento do feito. 
 
§ 4º Sempre que possível, as irregularidades, incorreções ou omissões deverão ser sanadas, de ofício ou mediante requerimento da 
parte interessada, de modo a permitir o prosseguimento do feito. 
 
§ 5º As falhas do processo não constituirão motivo de nulidade sempre que existam no mesmo elementos que permitam supri-las 
sem cerceamento do direito de defesa do interessado. 
 
§ 6º A apresentação de processo a autoridade incompetente não induzirá caducidade ou perempção, devendo a petição ser 
encaminhada de ofício a autoridade competente. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art.54. Compete ao Secretário Municipal da Fazenda viabilizar o cumprimento deste Decreto. 
 
Art.55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.56. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 

DECRETO SF/nº 1326/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Fixa o calendário Fiscal do Município de Criciúma para o exercício de 2019 e dá outras providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os art. 214, parágrafo único do art. 
353, parágrafo único do art. 375, parágrafo único do art. 384, art. 394 todos da Lei Complementar nº 287 de 27/09/2018 e Lei 
Complementar nº 073 de 21.12.2009.  
 
DECRETA: 
 
Art.1o- Para o Exercício Financeiro de 2019, o recolhimento de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; Contribuição 
para Custeio do Serviço de Iluminação Pública; Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos; Taxa de Licença e Fiscalização de 
estabelecimentos; Taxa de Licença e Fiscalização de Atividade Ambulante ou Eventual; Taxa de Licença e Fiscalização para Publicidade; 
Taxa de Serviço de Vigilância e Controle Sanitário e Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, fixar-se-á nos termos abaixo 
discriminados: 
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I - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO; CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; TAXA DE 
COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Situações de lançamento em conjunto com o Imposto Predial e Territorial Urbano): 
 
a) da cota única 
 
1.  O contribuinte com tributo lançado com valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), deverá quitá-lo em cota única até 28 de 
fevereiro de 2019. 
 
b)  do parcelamento 
 
1. Em hipótese alguma será permitido parcela com valor inferior a R$ 100,00 (cem reais); 
 
2. Em até 2 (duas) parcelas, sendo seus vencimentos:  
28 de fevereiro de 2019 e 29 de março de 2019. 
 
3.Em até 03 (três) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019 e 30 de abril de 2019. 
 
4.Em até 04 (quatro) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019 e 31 de maio de 2019. 
 
5.Em até 05 (cinco) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019 e 28 de junho de 2019. 
 
6.Em até 06 (seis) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019, 28 de junho de 2019 e 31 de julho de 2019. 
 
7.Em até 07 (sete) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019, 28 de junho de 2019, 31 de julho de 2019 
e 30 de agosto de 2019. 
 
8.Em até 08 (oito) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019, 28 de junho de 2019, 31 de julho de 2019, 
30 de agosto de 2019 e 30 de setembro de 2019. 
 
9.Em até 09 (nove) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019, 28 de junho de 2019, 31 de julho de 2019, 
30 de agosto de 2019, 30 de setembro de 2019 e 31 de outubro de 2019. 
 
10.Em até 10 (dez) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019, 28 de junho de 2019, 31 de julho de 2019, 
30 de agosto de 2019, 30 de setembro de 2019, 31 de outubro de 2019 e 29 de novembro de 2019. 
 
II -TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS; TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE AMBULANTE OU 
EVENTUAL; TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA PUBLICIDADE; TAXA DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE SANITÁRIO; 
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. 
 
a)da cota única 
 
1.O contribuinte com taxa lançada com valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), deverá quitá-la em cota única até 28 de fevereiro 
de 2019. 
 
b) do parcelamento 
 
1. Em hipótese alguma será permitido parcela com valor inferior a R$ 100,00 (cem reais); 
 
2. Em até 2 (duas) parcelas, sendo seus vencimentos:  
28 de fevereiro de 2019 e 29 de março de 2019. 
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3.Em até 03 (três) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019 e 30 de abril de 2019. 
 
4.Em até 04 (quatro) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019 e 31 de maio de 2019. 
 
5.Em até 05 (cinco) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019 e 28 de junho de 2019. 
 
6.Em até 06 (seis) parcelas, sendo seus vencimentos: 
28 de fevereiro de 2019, 29 de março de 2019, 30 de abril de 2019, 31 de maio de 2019, 28 de junho de 2019 e 31 de julho de 2019. 
 
 Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
Art.3º- Revogam-se as demais disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/erm. 

DECRETO SF/nº 1327/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Fixa a correção monetária dos tributos municipais para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal 
de 05.07.90, bem como pelo art. 76 da Lei Complementar n° 287 de 27 de setembro de 2018, 
 
DECRETA: 
 
Art.1°- O índice acumulado do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do período de dezembro de 2017 a novembro de 
2018, a ser utilizado para correção monetária dos tributos municipais, para o exercício financeiro de 2019, é de 3,56%. 
 
Art.2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/erm. 

DECRETO SF/nº 1328/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Estabelece o valor da VUR - Valor Unitário de Referência, a ser aplicado no cálculo da Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos 
– TCRS, para o exercício de 2019. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições conferidas pelo art.50, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, de 
05.07.90, bem como pelo artigo 76 da Lei Complementar nº 287, de 27 de setembro de 2018,  
 
DECRETA: 
 
 Art.1º- Fica atualizado, para o exercício financeiro de 2019, o Valor Unitário de Referência - VUR, para a cobrança da Taxa de Coleta 
e Destinação de Resíduos Sólidos – TCDRS, em  R$ 263,38 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), considerando o 
índice acumulado do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do período de dezembro de 2017 a novembro de 2018. 
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Art.2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/erm. 

DECRETO SF/nº 1329/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Regulamenta a Lei Complementar nº 287 de 27 de setembro de 2018, relativo forma de lançamento das Taxa de Coleta e Destinação 

de Resíduos Sólidos –TCDRS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal 
de 05.07.90, bem como pela Lei Complementar n° 287 de 27 de setembro de 2018, e, 
 
Considerando as novas disposições advindas do Código Tributário, que o tornaram mais moderno e ágil; 
 
Considerando que o lançamento Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos – TCDRS será feito com critérios novos e inovadores; 
 
Considerando o Contrato de Prestação de Serviços CASAN/GCO – PS nº 105/18, firmado entre o Município e a CASAN - Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento; 
 
Considerando, ainda, as questões administrativas para operacionalização e cumprimento desta nova forma de lançamento; 
 
DECRETA: 
 
Art.1°- A Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos –TCDRS, no exercício financeiro de 2019, será lançada, em nome do sujeito 
passivo, com base nos dados do Cadastro Imobiliário, em conjunto a tarifa da CASAN – Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento concessionárias de serviços públicos conveniadas com o Município. 
 
§ 1º Em casos onde não foi possível a vinculação do hidrômetro com o respectivo imóvel edificado; no caso em que a situação fática 
justifique tratamento especial; ou no caso de não haver cadastro junto à CASAN, a TCDRS será lançada em conjunto com o Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU. 
 
§ 2º A data prevista no art. 396 da Lei Complementar n° 287 de 27 de setembro de 2018, excepcionalmente no exercício financeiro 
de 2019, será prorrogada até 29 de março de 2019. 
Art.2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/erm. 

DECRETO SF/nº 1330/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Fixa valor da UFM – Unidade Fiscal do Município para o exercício financeiro de 2019. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal 
de 05.07.90, bem como pelo art. 432 da Lei Complementar n° 287 de 27 de setembro de 2018, 
 
DECRETA: 
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Art.1º. O valor da Unidade Fiscal do Município – UFM, para o exercício financeiro de 2019, fica fixado em R$ 124,58 (cento e vinte e 
quatro reais e cinquenta e oito centavos). 
 
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
Art.3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/erm. 

DECRETO SF/nº 1331/18, de 14 de dezembro de 2018.  

Designa Comissão para processar e julgar os pedidos de Isenção e Imunidade de Tributos e revoga o Decreto SG/nº 020/18, de 15 de 

janeiro de 2018. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 50, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal 
de 05.07.90, bem como pela Lei Complementar n° 287 de 27 de setembro de 2018, resolve: 
 
DESIGNAR 
 
os servidores abaixo para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Processamento, Análise e Julgamento dos pedidos 
de Isenção, e Imunidade de Tributos, através de processos administrativos, sem ônus para o Município: 
 

I - ANTONIO SÉRGIO TRAMONTIN;  
II - LUIZ FERNANDO CASCAES; 
III - LARISSA MARTINS PACHECO. 

 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal de Criciúma 
CELITO HEINZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/er 

 

Portaria 
Secretaria Municipal da Fazenda 

PORTARIA Nº 2008/SMF/2018, de 14 de dezembro de 2018 

Define os casos e as formas de cálculo do imposto sobre serviços (ISS) na prestação de serviços de construção civil definidos nos itens 
7.02, 7.04 e 7.05 do art. 235, §3º da Lei Complementar Municipal 287, de 27 de setembro de 2018 e dá outras providências. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, do Município de Criciúma, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do § 1º do art. 
52 da Lei Orgânica do Município de Criciúma, de 05 de julho de 1990 e as competências estabelecidas pelo art. 10 da Lei Complementar 
Municipal 203, de 18 de janeiro de 2017, e, tendo em vista o disposto no art. 247, §2º, da Lei Complementar 287, de 27 de setembro 
de 2018, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Dispor sobre: 
 

I - os casos e a forma de utilização do Custo Unitário Básico (CUB/m²), divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil-
SINDUSCON/SC como parâmetro para apuração da base de cálculo do imposto sobre serviços (ISS); 
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II - os critérios para abatimento do ISS devido nos serviços de construção civil; 
 
III - procedimentos administrativos relacionados à utilização de serviços contratados com profissionais autônomos; 
 
IV – procedimentos administrativos relacionados à construção para fins de incorporação. 

 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 2º. Para efeitos desta Portaria e demais procedimentos inerentes à apuração do ISS incidente sobre serviços de construção civil, 
considera-se: 
 

I - serviços de construção civil, os serviços destinados à construção, à demolição, à reforma, à ampliação de edificação ou qualquer 
outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo; 
 
II - anexo, a edificação que complementa a construção principal, edificada em corpo separado e com funções dependentes dessa 
construção, podendo ser, por exemplo, área de serviço, lavanderia, acomodação de empregados, piscina, quadra, garagem externa, 
guarita, portaria, varanda, terraço, entre outras similares; 
 
III - demolição, a destruição total ou parcial de edificação, salvo aquela decorrente da ação de fenômenos naturais ou não 
dependente da vontade do proprietário do imóvel; 
 
IV - reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de materiais nela empregados, sem acréscimo de área; 
 
V - acréscimo ou ampliação, a obra realizada em edificação preexistente, já regularizada no cadastro imobiliário municipal, que 
acarrete aumento da área construída, conforme projeto previamente aprovado; 
 
VI - empresa construtora, a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a indústria de construção civil, com 
registro no CREA ou no CAU, conforme o caso, na forma prevista no art. 59 da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, ou no 
art. 10 da Lei Federal 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
VII - contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também chamadode contrato de execução de obra, contrato de obra 
ou contrato de edificação), aquele celebrado entre o proprietário do imóvel, o incorporador, o dono da obra ou o condômino e uma 
empresa, para a execução de obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, podendo ser: 

 
a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora que assume a responsabilidade direta pela execução de 
todos os serviços necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento 
de material; 
 
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de serviços na área de construção civil, para execução de 
parte da obra, com ou sem fornecimento de material; 

 
VIII - contrato de subempreitada, aquele celebrado entre a empreiteira ou qualquer empresa subcontratada e outra empresa, para 
executar obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, com ou sem fornecimento de material; 
 
IX - contrato por administração, aquele em que a empresa contratada somente administra a obra de construção civil e recebe como 
pagamento uma percentagem sobre todas as despesas realizadas na construção ou um valor previamente estabelecido em contrato, 
denominado "taxa de administração"; 
 
X – contrato devidamente formalizado, aquele que foi elaborado de acordo com as normas legais inerentes e no qual tenha sido 
realizada a verificação em cartório da assinatura (reconhecimento de firma) de pelo menos uma das partes ou, então, que tenha 
sido verificado e aceito previamente à execução da obra pela Divisão de Fiscalização Tributária; 
 
XI - empreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, mediante contrato de empreitada 
celebrado com proprietário do imóvel, dono da obra, incorporador ou condômino; 
 
XII - subempreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, mediante contrato celebrado 
com empreiteira ou com qualquer empresa subcontratada; 
 
XIII - proprietário do imóvel, a pessoa física ou jurídica detentora legal da titularidade do imóvel; 



 

26 

Terça - Feira, 18 de dezembro de 2018 Nº 2132 – Ano 9 

 
XIV - dono de obra, a pessoa física ou jurídica, não-proprietária do imóvel, investida na sua posse, na qualidade de promitente-
comprador, cessionário ou promitente-cessionário de direitos, locatário, comodatário, arrendatário, enfiteuta, usufrutuário, ou 
outra forma definida em lei, no qual executa obra de construção civil diretamente ou por meio de terceiros; 
 
XV - telheiro, a edificação rústica, coberta, de 1 (um) pavimento, sem fechamento lateral, ou lateralmente fechada apenas com a 
utilização de tela; 
 
XVI – CUB/m² - Custo Unitário Básico; indicador do setor da construção calculado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de Santa Catarina, onde consta o custo global da obra para diversos tipos de projetos. 

 
DOS CASOS EM QUE SE UTILIZARÁ O CUB/M²  

COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ISS 
 
Art. 3º. A apuração indireta do preço dos serviços de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica ou de pessoa física, com 
base na área construída, no padrão da obra e em sua destinação, será efetuada de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nestaPortaria. 
 
Art. 4º. Aplicam-se as disposições destaPortariapara apuração da base de cálculo dos serviços previstos nos seguintes subitens do 
item 7 do art. 235, § 3º, da Lei Complementar Municipal 287, de 27 de setembro de 2018: 
 

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS); 
 
7.04 – Demolição; 
 
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 
Art. 5º. A Divisão de Fiscalização Tributária utilizará o CUB/m²nos casos em que não houver elementos suficientes e adequados para 
o levantamento e apuração da base de cálculo do ISS ou, quando existente algum ou alguns elementos, não estejam eles revestidos 
das formalidades necessárias para serem considerados na apuração do tributo devido. 
 
Parágrafo Único. Consideram-se elementos suficientes e adequados para a apuração da base de cálculo do ISS dos serviços de 
construção civil descritos no art. 4º desta Portaria: 
 

I – Contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também chamado de contrato de execução de obra, contrato de obra 
ou contrato de edificação), devidamente formalizados conforme definição contida nesta Portaria, assinados em data não posterior 
a 180 (cento e oitenta dias) dias da data de emissão da Licença para Execução de Obras; 
 
II – Notas fiscais de prestação de serviço, cujo ISS tenha sido efetivamente recolhido, emitidas entre o período compreendido da 
data da emissão da Licença para Execução de Obras até a data do requerimento do Alvará de Uso (HABITE-SE). 
 
III – Contratos por administração oucontratos de financiamento ou em que estejam definidos os valores dos serviços ou da obra 
total e que estejam devidamente formalizados conforme definição contida nesta Portaria. 

 
 

DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS COM A UTILIZAÇÃO 
DO CUB/M² 

 
Art. 6º. Não sendo apresentados os documentos listados no art. 5º desta Portaria, a base de cálculo do imposto será calculada com a 
utilização do valor definido para Custo Unitário Básico (CUB/m²), divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil -
SINDUSCON/SC. 
 
Art. 7º. Para enquadramento da construção entre os projetos-padrão estabelecidos para o CUB/m² será utilizada a definição do 
padrão construtivo elaborada pela Divisão de Fiscalização Urbana (DFU), obedecidos aos critérios de pontuação dispostos em Decreto. 
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§1º. Entendendo a Divisão de Fiscalização Urbana (DFU), de forma devidamente justificada, que a construção não se enquadra em 
nenhum dos projetos-padrão utilizados pelo CUB/m², deverá sugerir à Divisão de Fiscalização Tributária a aplicação de redutores de 
valor, conforme estabelecido nesta Portaria, objetivando auxiliar na mensuração correta e adequada da base de cálculo do imposto 
e em conformidade com os preços dos serviços praticados no Município de Criciúma. 
 
§2º. Não sendo informada à Divisão de Fiscalização Tributária qualquer situação ensejadora da utilização dos redutores de valores 
para apuração da base de cálculo, será esta apurada deacordo com o valor do CUB/m² e as proporções definidas nesta Portaria. 
 
Art. 8º. Nos casos em que será utilizado o CUB/m² para apuração da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviços de 
construção civil, deve a Divisão de Fiscalização Tributária observar aos procedimentos listados a seguir: 
 

I - Não havendo contrato de construção civil, ou contrato de empreitada, ou qualquer outro documento que permita a apuração 
real da base de cálculo, esta será definida com base exclusivamente nos valores do CUB/m², com ou sem utilização de redutores, da 
seguinte forma: 

 
a)Para as obras residenciais, comerciais ou industriais o valor do m² dos serviços de construção civil será obtido atribuindo-se ao 
valor total do CUB/m²correspondente a proporção de 50% (cinquenta por cento); 
 
b)Para os casos de demolição, o valordo m² dos serviços de construção civil será obtido atribuindo-se ao valor do total do CUB/m² 
GI (Galpão Industrial) a proporção de 5% (cincopor cento); 
 
c)Para os casos de reforma, o valordo m² dos serviços de construção civil será obtido atribuindo-se ao valor do total do CUB/m² GI 
(Galpão Industrial) a proporção de 15% (quinze por cento); 

 
II - Havendo contrato de construção civil, sem haver a segregação dos valores relativos aos serviços e aos materiais utilizados, a base 
de cálculo será apurada atribuindo-se ao total do contrato a proporçãode 50% (cinquenta por cento) do valor total do 
CUB/m²correspondente vigente na data da apuração do tributo; 
 
III - Havendo contrato e constando neste a segregação dos valores dos materiais e dos serviços, a base de cálculo do ISS será definida 
com base no contrato e nos documentos fiscais de prestação de serviços e de comercialização dos materiais apresentados; não 
havendo apresentação dos documentos fiscais, a base de cálculo do imposto corresponderá, no mínimo, a 50% do valor total da 
construção. 

 
Art. 9º. Deverá a autoridade fiscal, mediante ato devidamente justificado, desconsiderar contratos e documentos apresentados e que 
não mereçam fé ou que possuam valores muito abaixo dos preços praticados pelo mercado. 
 
§ 1º. Havendo a desconsideração de contrato devidamente formalizado por possuir valor abaixo do mercado, não haverá 
impedimento para a emissão do HABITE-SE, apurando-se o ISS com base no valor contratado entre as partes. 
 
§ 2º. Na ocorrência da hipótese prevista no §1º deste artigo, deverá a Divisão de Fiscalização Tributária instaurar procedimento de 
fiscalização sobre o prestador dos serviços de construção civil para apurar possíveis irregularidades e lançar o tributo eventualmente 
devido, podendo-se, inclusive, utilizar o CUB/m² para definição da base de cálculo complementar. 
 
§ 3º. Estando o prestador de serviços sediado fora do Município de Criciúma e ocorrendo a hipótese prevista no §1º deste artigo, o 
proprietário do imóvel será responsável pelas obrigações tributárias relacionadas à obra, competindo a ele a comprovação dos valores 
contratuais com a apresentação dos documentos fiscais de serviços e dos materiais utilizados. 
 

DOS REDUTORES DE VALOR QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO CUB/M²  
PARA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS 

 
Art. 10. Será aplicado redutor de 60% (sessenta por cento) para as edificações construídas em madeira e de 40% (quarenta por cento) 
para as edificações construídas com materiais mistos. 
 
§ 1º.A definição dos materiais empregados na construção, para efeitos de aplicação dos redutores previstos neste artigo,considerará, 
exclusivamente, o material das paredes externas ou da estrutura, independentemente do utilizado na cobertura, no alicerce, no piso 
ou na repartição interna. 
 
§ 2º. Para ser enquadrada a edificação como construída em madeira, pelo menos 90% (noventa por cento) das paredes externas 
devem ser deste tipo de material. 
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§ 3º. Para ser enquadrada a edificação como construída com materiais mistos, deve atender a um dos fatores abaixo: 
 

a) parte das paredes externas for de madeira, de metal, pré-moldada ou pré-fabricadaem tal proporção que permita ao setor 
responsável pela realização da vistoria in loco defini-la como mista; 
 
b) a edificação seja do tipo rústico, sem fechamento lateral, ou lateralmente fechada apenas com tela e mureta de alvenaria. 
 

§ 4º. A utilização de lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas não será considerada para efeito do enquadramento no tipo misto. 
 
§ 5º. Toda obra que não se enquadrar no tipo madeira ou mista será, necessariamente, enquadrada no tipo alvenaria, mesmo que 
empregue significativamente outro material que não alvenaria, tais como plástico, vidro, isopor, fibra de vidro, policarbonato e outros 
materiais sintéticos. 
 
§ 6º. Entendendo a Divisão de Fiscalização Urbana (DFU) que a construção de madeira ou mista, em decorrência dos materiais nobres 
empregados ou da complexidade da construção, poderá manifestar-se, de forma devidamente justificada, pela não aplicação dos 
redutores previstos neste artigo ou pela aplicação de reduções em percentual inferior àqueles dispostos neste artigo. 
 
Art. 11.Além dos redutores previstos no art. 10 desta Portaria, será aplicado redutor de 50% (cinquenta por cento) para áreas cobertas 
e de 75% (setenta e cinco por cento) para áreas descobertas, desde que verificado pelaDivisão de Fiscalização Urbana (DFU) que as 
mesmas integram a área total da construção, nas obras listadas a seguir: 
 

I - playground; 
 
II - quadra esportiva ou poliesportiva; 
 
III - garagem, abrigo para veículos e pilotis; 
 
IV - quiosque; 
 
V - área aberta destinada à churrasqueira; 
 
VI - piscinas; 
 
VII - telheiro; 
 
VIII - terraços ou área descoberta; 
 
IX - área coberta sobre as bombas e área descoberta destinada à circulação ou ao estacionamento de veículos nos postos de gasolina; 
 
X - caixa d' água; 
 
XI - casa de máquinas; 
 
XII - estacionamento térreo; 
 
XIII – deck; 
 
XIV - pergolado 

 
Parágrafo Único. Será aplicado redutor de 75%(setenta e cinco por cento) para os telheiros definidos pelaDivisão de Fiscalização 
Urbana (DFU) como sendo de rudimentar edificação. 
 
Art. 12. Os redutores previstos nos arts. 10 e 11 desta Portaria somente serão aplicados nos casos em que a base de cálculo do ISS 
tenha sido aferida com a utilização dos valores do CUB/m². 
 

DO ABATIMENTO DO ISS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Art. 13. Independente da forma de apuração da base de cálculo do ISS, poderá o proprietário do imóvel ou o dono da obra apresentar 
documentos fiscais para abatimento do valor do imposto devido sobre a prestação de serviços de construção civil. 
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§ 1º. Para mensurar oabatimento serão consideradas as notas fiscais de serviços apresentadas pelo proprietário ou dono da obra que: 
 

I – tenham sido declaradas ao Município;  
 
II – o imposto sobre serviços tenha sido efetivamente recolhido; 
 
III – tenham sido emitidas no período compreendido entre a emissão da Licença para Execução de Obras e até a data do 
requerimento  
do Alvará de Uso (HABITE-SE); 

 
IV – que contenham a identificação do endereço da obra. 
 
§ 2º. A partir da apuração da base de cálculo dos serviços de construção civil, o abatimento será realizado sobre ela e considerará a 
base tributável informada nas notas fiscais de serviços apresentadas. 
 
§ 3º. O valor do abatimento, mensurado sobre a base de cálculo do ISS, independe da alíquota de ISS ou do regime de pagamento da 
empresa construtora. 
 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
 POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 

 
Art. 14. Os contratos de construção civil firmados entre o proprietário do imóvel ou o dono da obra e profissional autônomo 
obedecerão ao disposto nesta sessão. 
 
Art. 15. Considera-se profissional autônomo, para efeitos desta Portaria, todo aquele que fornecer o próprio trabalho, sem vínculo 
empregatício, com o auxílio de, no máximo, três empregados que não possuam a mesma habilitação profissional do autônomo. 
 
§1º. Será caracterizado como empresa a pessoa física que admitir, para o exercício da sua atividade profissional, mais do que três 
empregados ou um ou mais profissionais da mesma habilitação do empregador. 
 
§2º. Entendendo a Divisão de Fiscalização Tributária que o contrato de construção civil firmado com profissional autônomo não 
poderá ser executado com o auxílio de três empregados apenas, caracterizando-o, portanto, como empresa, poderão ser afastadas 
parcialmente as disposições do contrato, apurando-se a o valor do ISS com a aplicação da alíquota normal do imposto definida na Lei 
Municipal para os serviços de construção civil sobre o valor contratado ou sobre o CUB/m² conforme previsto nesta Portaria. 
 
§3º. Para que se proceda à descaracterização do profissional autônomo nos serviços de construção civil, deverá ser emitido relatório 
técnico pela Divisão de Planejamento Físico-Territorial, informando que a obra, devido ao tamanho, complexidade e tempo de 
execução não poderia ser realizada por apenas quatro trabalhadores. 
 
Art. 16. O profissional autônomo deverá estar regularmente inscrito no cadastro municipal de contribuintes do Município de Criciúma. 
 
Art. 17. O pagamento do ISS pelo profissional autônomo será realizado pelo regime fixo, conforme disposto em Lei Municipal. 
 
Art. 18. Deverá o profissional autônomo emitir notas fiscais de serviços avulsas no montante estabelecido em contrato para os 
serviços de construção civil. 
 
Parágrafo Único. Estando o profissional autônomo regularmente inscrito no cadastro municipal de contribuintes, estará isento do ISS 
incidente sobre a nota fiscal de serviço avulsa. 
 

DA CONSTRUÇÃO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO 
 
Art. 19.Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, 
compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em 
edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de 
tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, 
preço e determinadas condições, das obras concluídas. 
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Art. 20. Nos casos de incorporação imobiliária, para fins de emissão de certidão de homologação do ISS sobre a obra, deverá o 
responsável apresentar os seguintes documentos: 
 

I – Ficha razão ou demonstrativo similar da conta de apropriação dos custos da obra; 
 
II – Ficha razão ou demonstrativo similar da conta de retenção e recolhimento de ISS sobre os serviços contratados com terceiros 
para realização da obra; 
 
III – Demonstrativo contendo, em ordem cronológica, as seguintes informações dos serviços sujeitos ao ISS tomados pelo 
incorporador e relacionados à obra: 

a)nome ou razão social do prestador de serviços; 
 
b)número de inscrição no CNPJ ou CPF do prestador dos serviços; 

 

c)data e valor do documento fiscal, da base tributável do ISS, o valor do ISS e a informação da situação tributária do documento; 
 

d)o subitem de serviço a que se refere, conforme codificação estabelecida na Lei Municipal que institui o ISS; 
 
e)data de pagamento do ISS retido. 
 

IV – Comprovantes de recolhimento do ISS retido; 
 
V – Outros documentos formalmente solicitados pela Divisão de Fiscalização Tributária. 

 
Parágrafo Único. Poderá a Divisão de Fiscalização Tributária estabelecer modelo próprio para o demonstrativo a que se refere o item 
III deste artigo. 
  

DAS DISPOSÇÕES FINAIS 
 
Art. 21. A Divisão de Fiscalização Tributária, em conjunto com a Divisão de Planejamento Físico-Territorial (DPFT) e a Divisão de 
Fiscalização Urbana (DFU), poderá emitir orientações e instruções para o correto andamento dos processos de requerimento de Alvará 
de Uso e Certidão de Homologação do ISS Obras. 
 
Art. 22. Existindo expressa autorização, poderão as comunicações entre os órgãos da administração municipal e o responsável pela 
obra ou pelos serviços de construção civil ser realizadas através de endereço de correio eletrônico. 
 
Art. 23. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãoe produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
Art.24.Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 1901/SMF/2018, de 29 de outubro de 2018. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de dezembro de 2018. 
 
CELITO HEINNZEN CARDOSO - Secretário Municipal da Fazenda 
LFC/erm. 
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Editais 
DTT - Diretoria de Transito e Transporte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET 
DETRAN – DEINFRA  
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Edital de Convocação 
Governo Municipal de Criciúma 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2018 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 007/2018  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, bem como com 
o que dispõe o Edital de Processo seletivo n° 007/2018, homologado o resultado final pelo Decreto SG/nº 1293/18 de 07.12.2018, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo – Estacionamento Rotativo para 
comparecer no prazo de 10 dias, a partir da data de publicação no Diário Eletrônico do Município, no horário das 8:00 às 17:00 
horas, no Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria Geral, do Paço Municipal, sito à Rua Domênico Sônego nº 540 - Bairro 
Santa Bárbara, para posse do respectivo cargo: 
 

  Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS (MONITORES): CH semanal: 40 h  

 

CLASSIF NOME 

42 LARISSA ARMANDO COLOMBO  

43 ELOISA LUCAS DOS SANTOS  

44 CARLA APARECIDA EUSEBIO 

 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 17 de dezembro de 2018. 

 
CLÉSIO SALVARO - Prefeito Municipal 
ERM/mrz 

 

Edital de Notificação 
Governo Municipal de Criciúma 

EDITAL 1038 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ/CPF: 74.111.709/0001-09 

Notificação Fiscal: 5098 / 2018 

Valor: R$ 30.525,60 

 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 

115, IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei 

Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 

ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 

relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização Tributária 

do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 

Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital. 
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EDITAL 1039 - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE ISS 

SECRETARIA DA FAZENDA / 2018 
Contribuinte: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

CNPJ/CPF: 51.855.716/0001-01 

Notificação Fiscal: 5100 / 2018 

Valor: R$ 85.505,10 

 

O(a) Fiscal de Rendas e Tributos abaixo identificado(a) da Secretaria da Fazenda, no uso da competência prevista nos artigos 109, 115, 

IV, e 125 da Lei Municipal n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, e, considerando o disposto nos artigos 121, e 56, III da Lei Municipal 

n° 2.044 de 12 de dezembro de 1984, intima o(a) contribuinte supracitado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do ciente. 

Outrossim, dá ciência de que poderá ser interposta reclamação no prazo de 30 (trinta) dias contados do ciente; que a documentação 

relativa à constituição do crédito tributário em questão encontra-se à disposição do contribuinte na Divisão de Fiscalização Tributária 

do Município; que não ocorrendo o pagamento ou a apresentação de reclamação no prazo indicado, será o crédito inscrito em Dívida 

Ativa, sujeitando-se ao protesto extrajudicial. 

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital.  

 

 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

Ata de Registro de Preços nº 020/ FMS /2018 – 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do art. 
15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 086/FMS/2018 
Objeto: Registro de preços para elaboração de projetos complementares, sob demanda, para as obras de construção das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de alguns bairros do município de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 14/12/2018 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br 

 

Extrato de Ata de Registro de Preços 
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

Ata de Registro de Preços nº 008/FMAS/2018 – 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, em atendimento ao § 2º, do 
art. 15, da Lei nº. 8.666/93. 

Modalidade: Pregão Presencial nº. 023/FMAS/2018 
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para composição de cestas básicas, para aquisições futuras no atendimento aos beneficiários dos 
benefícios eventuais, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Criciúma/SC. 
Fornecedores Registrados: 01 (Um). 
Assinatura: 19/09/2018  
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 
A ata de Registro com respectivos valores, está disponível em compras.criciuma.sc.gov.br 
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Extratos de Contrato 
Governo Municipal de Criciúma 

Extrato de Contrato nº 266/PMC/2018  

Pregão Presencial Nº 319/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: ARILDO COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 

Objetivo: Manutenção preventiva e corretiva de Redes de Comunicação de Voz e de Dados,  nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 99.840,00 

 Prazo de Vigência: 01/11/2019 

Assinatura: 01/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. ARILDO  DE SENA MOTTA. 

Extrato de Contrato nº 267/PMC/2018  

Pregão  nº.  303/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: NC COMUNIÇÃO S.A 

Objetivo: Contratação de empresa jornalística  para prestação de serviços diários de publicação legal e de atos oficiais do município - 

Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 150.000,00 

 Prazo de Vigência: 05/11/2019 

Assinatura: 05/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. AMÉLIA CRISTINA MOLONHA. 

Extrato de Contrato nº 268/PMC/2018  

Dispensa de Licitação Nº. 338/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: DUDA IMOVEIS LTDA 

Objetivo: Locação de imóvel de uma casa com 4 (quatro) dormitórios, 02 (dois) BWC, cozinha, sala de jantar, sala de estar, sala de tv, área 

de serviço e garagem, localizada à Rua Melven Jones, Nº 81, Bairro Comerciário, Criciúma/SC, destinado a instalação da sede do CONSELHO 

TUTELAR do Município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 38.400,00 

 Prazo de Vigência: 07/11/2019 

Assinatura: 07/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. JOSÉ MONDARDO. 

Extrato de Contrato nº 269/PMC/2018  

Convite Nº 321/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: MARCIA ELIANE DA SILVA - EPP 

Objetivo: Reforma completa (mecânica + chapeação) da escavadeira New Holland E135B, frota nº 402, pertencente a Secretaria de 

Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana do município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 80.044,00  

 Prazo de Vigência: 31/12/2018 

Assinatura: 08/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. MARCIA ELIANE DA SILVA. 
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Extrato de Contrato nº 272/PMC/2018  

Pregão  nº.  326/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: EDITORA NXT CHALLENGER LTDA 

Objetivo: Aquisição de livros para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 596.271,00 

 Prazo de Vigência: 31/12/2018 

Assinatura: 09/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. NASSER JORGE NUNES CABRAL. 

Extrato de Contrato nº 273/PMC/2018  

Concorrência Nº. 223/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 

Objetivo: Execução de serviços necessários á realização das obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação com revestimento em 

Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ, Obras de Arte Correntes – OAC, Obras de Arte Especiais – OAE e Obras Complementares, 

na Rua SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO VILA SELINGER de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 6.795.853,63 

 Prazo de Vigência: 09/11/2023 

Assinatura: 09/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. MOACIR JOSÉ FERNANDES. 

Extrato de Contrato nº 274/PMC/2018  

Concorrência Nº. 223/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: TIAGO AGUIAR MARCOLINO 

Objetivo: Execução de serviços necessários á realização das obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação com revestimento em 

Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ, Obras de Arte Correntes – OAC, e Obras Complementares, na RODOVIA LEONARDO 

BIALECK, BAIRRO LINHA BATISTA  de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 5.153.580,01 

 Prazo de Vigência: 09/11/2023 

Assinatura: 09/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. TIAGO AGUIAR MARCOLINO. 

Extrato de Contrato nº 275/PMC/2018  

Convite Nº. 306/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CONSTRUTORA NUNES - LTDA 

Objetivo: Contratação de empresa para locação de caminhão espargidor de asfalto em atendimento a pavimentação do município de 

Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 58.920,00 

 Prazo de Vigência: 12/02/2019 

Assinatura: 12/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. JURANDI JOSÉ NUNES. 

 



 

67 

Terça - Feira, 18 de dezembro de 2018 Nº 2132 – Ano 9 

Extrato de Contrato nº 276/PMC/2018  

Pregão  nº.  317/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: AGUIAR TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA 

Objetivo: Prestação de serviços de transporte de passageiros para o 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 27.800,00 

 Prazo de Vigência: 16/11/2019 

Assinatura: 16/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. JARCY DE OLIVEIRA ALMEIDA. 

Extrato de Contrato nº 277/PMC/2018  

Pregão  nº.  317/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: ROTEIROS DO SUL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA  ME 

Objetivo: Prestação de serviços de transporte de passageiros para o 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 35.800,00 

 Prazo de Vigência: 16/11/2019 

Assinatura: 16/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. DANIEL VIEIRA PATRÍCIO. 

Extrato de Contrato nº 278/PMC/2018  

Pregão  nº.  317/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: TRANSVIVO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

Objetivo: Prestação de serviços de transporte de passageiros para o 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 19.600,00 

 Prazo de Vigência: 16/11/2019 

Assinatura: 16/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. ANDRE BURATO NUNES. 

Extrato de Contrato nº 279/PMC/2018  

Inexigibilidade de Licitação Nº 300/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: ESTADO DE SANTA CATARINA- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E 

IMPRESSOS OFICIAIS 

Objetivo: Prestação de serviços por demanda,  de 400,00cm/coluna para publicação de atos  oficiais da Administração Municipal, 

incluindo fundos, fundações e autarquias e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, no Diário Oficial da União - Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 15.495,00 

 Prazo de Vigência: 31/12/2018 

Assinatura: 19/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR. 

Extrato de Contrato nº 280/PMC/2018  

Convite Nº. 324/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA CROCETA LTDA 
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Objetivo: Execução dos serviços de recuperação e reforço de parte da laje de cobertura do canal pluvial da rua Antônio F. Teixeira, 

localizada no bairro Santa Bárbara - município de Criciúma-SC. 

Valor Global: R$ 27.515,20 

 Prazo de Vigência: 19/07/2019 

Assinatura: 21/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. MOACIR BAGIO. 

Extrato de Contrato nº 281/PMC/2018  

Convite Nº. 339/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA 

Objetivo: Execução, por demanda, de  substituição e/ou reposição de 700m² (setecentos metro quadrados) de piso de tacos de 

madeira (parquet) danificados ou faltantes, em escolas pertencentes a rede municipal de ensino de Criciúma-SC. 

Valor Global: R$ 114.100,00 

 Prazo de Vigência: 21/11/2019 

Assinatura: 21/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. VALMOR CONSONI. 

Extrato de Contrato nº 282/PMC/2018  

Inexigibilidade de Licitação Nº 330/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: IMPRENSA NACIONAL 

Objetivo: Prestação de serviços por demanda,  de 400,00cm/coluna para publicação de atos  oficiais da Administração Municipal, 

incluindo fundos, fundações e autarquias e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, no Diário Oficial da União. 

Valor Global: R$ 13.216,00 

 Prazo de Vigência: 21/11/2019 

Assinatura: 21/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. MARLEI VITORINO DA SILVA. 

Extrato de Contrato nº 283/PMC/2018  

Edital de Concorrência Nº. 235/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: MARIANA JORGE DE CARVALHO STACKE 

Objetivo: Concessão de Direito Real de Uso  a(o) CONCESSIONÁRIA(O) a exploração de atividade comercial do ramo de VENDAS DE 

PÃES E BOLOS PARA CONSUMO DOMICILIAR,  na SALA Nº 11, localizada no Terminal Rodoviário Central, de propriedade do 

CONCEDENTE. 

Valor Global: R$ 56.895,00 

 Prazo de Vigência: 21/11/2028 

Assinatura: 21/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. MARIANA JORGE DE CARVALHO STACKE. 

Extrato de Contrato nº 284/PMC/2018  

Convite Nº. 325/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CONSTRUTORA NELGUI LTDA 
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Objetivo: Fabricação e instalação de uma arquibancada de estrutura  pré-fabricada  em concreto armado (106,00m comprimento x 

3,90m de largura = área 414,00m²) na rua José Henrique Mezzari, localizada no bairro Próspera (paralela ao Parque das Nações) - 

Município de Criciúma-SC. 

Valor Global: R$ 204.556,05 

 Prazo de Vigência: 21/11/2023 

Assinatura: 21/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. NELSON GUIDI. 

Extrato de Contrato nº 285/PMC/2018  

Pregão  nº.  345/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: J.E.F. PEDROSO 

Objetivo: Aquisição de ladrilho hidráulico (conforme especificações), a ser executado no interior da atafona localizada no Parque dos 

Imigrantes no município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 33.660,00 

 Prazo de Vigência: 21/05/2019 

Assinatura: 22/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. JOANA ERGENE FORNARI PEDROSO. 

Extrato de Contrato nº 286/PMC/2018  

Pregão Presencial Nº 346/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: SUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 

Objetivo: Elaboração dos projetos da E.M.E.I.E.F. Filho do Mineiro pertencente à Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 90.000,01 

 Prazo de Vigência: 22/11/2019 

Assinatura: 22/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. LÉO CHARLES DA LUZ. 

Extrato de Contrato nº 287/PMC/2018  

Pregão  nº.  342/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: RIBEIRO & RIBEIRO PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS LTDA 

Objetivo: Contratação de agência produtora para organização do evento “NATAL 2018”, que será realizado no município de 

Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 147.200,00 

 Prazo de Vigência: 20/02/2019 

Assinatura: 22/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. AGENOR RIBEIRO NETTO. 

Extrato de Contrato nº 289/PMC/2018  

Pregão  nº.  343/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: COZICRIL COZINHA INDUSTRIAL CRICIUMA LTDA - ME 

Objetivo: Refeições prontas/almoço na forma de “Buffet, livre a quente” e “marmita”, a serem servidas para os servidores da 

Prefeitura Municipal de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 1.710.600,00 
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 Prazo de Vigência: 23/11/2019 

Assinatura: 23/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. SILVANA BERTICANARIN. 

Extrato de Contrato nº 290/PMC/2018  

Pregão  nº.  335/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS - EPP 

Objetivo: Aquisição de mobiliários para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 89.640,00 

 Prazo de Vigência: 25/05/2019 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS. 

Extrato de Contrato nº 291/PMC/2018  

Pregão  nº.  335/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: MOVESCO IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA 

Objetivo: Aquisição de mobiliários para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 510.700,00 

 Prazo de Vigência: 25/05/2019 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. LISETE LEINDECKER REITER. 

Extrato de Contrato nº 292/PMC/2018  

Pregão  nº.  335/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: NORMELIA LOTTERMANN - EPP    

Objetivo: Aquisição de mobiliários para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 75.215,00 

 Prazo de Vigência: 25/05/2019 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. NORMELIA LOTTERMANN. 

Extrato de Contrato nº 293/PMC/2018  

Tomada de Preços Nº. 331/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CONSTRUTORA NUNES - LTDA 

Objetivo: Execução das obras de infraestrutura necessárias, com exceção da capa asfáltica - CAUQ, para pavimentação das ruas Varci 

Colombo, Rosa Bonfante, Hercílio Darós, Número 1270, José Rodrigues e SD-1699-132, localizadas no bairro Laranjinha e da rua 

Afonso Milanese, localizada no bairro São Sebastião – Município de Criciúma-SC. 

Valor Global: R$ 365.361,69 

 Prazo de Vigência: 26/11/2023 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. JURANDI JOSÉ NUNES. 
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Extrato de Contrato nº 294/PMC/2018  

Pregão  nº.  336/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: DAT INFORMATICA EIRELI - ME 

Objetivo: Eletrodomésticos e eletrônicos, para atendimento as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 6.491,00 

 Prazo de Vigência: 31/12/2018 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. LAUDENIR JEREMIAS. 

Extrato de Contrato nº 295/PMC/2018  

Pregão  nº.  336/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: DEATEC ASSISTENCIA TECNICA, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 

Objetivo: Eletrodomésticos e eletrônicos, para atendimento as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 398,00 

 Prazo de Vigência: 31/12/2018 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. BARTOLOMEU ALESSANDRO DE SOUZA HENRIQUE. 

Extrato de Contrato nº 296/PMC/2018  

Pregão  nº.  336/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: DOUGLAS CARDOSO DE LIMA - ME 

Objetivo: Eletrodomésticos e eletrônicos, para atendimento as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 16.876,00 

Prazo de Vigência: 31/12/2018 

Assinatura: 26/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. RENAN SARTOR PIETSCH. 

Extrato de Contrato nº 297/PMC/2018  

Pregão  nº.  328/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: BARONESA LTDA  

Objetivo: Jogos educativos, para atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 10.630,00 

Prazo de Vigência: 26/05/2019 

Assinatura: 27/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FERNANDO RAUBER. 

Extrato de Contrato nº 298/PMC/2018  

Pregão  nº.  328/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: DOUGLAS CARDOSO DE LIMA - ME 

Objetivo: Jogos educativos, para atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 18.943,25 
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Prazo de Vigência: 26/05/2019 

Assinatura: 27/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. RENAN SARTOR PIETSCH. 

Extrato de Contrato nº 299/PMC/2018  

Pregão  nº.  328/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: GOLD COMPUTADORES LTDA 

Objetivo: Jogos educativos, para atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 5.376,00 

Prazo de Vigência: 26/05/2019 

Assinatura: 27/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. SANDRO PIETSCH. 

Extrato de Contrato nº 300/PMC/2018  

Pregão  nº.  328/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME 

Objetivo: Jogos educativos, para atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 3.930,88 

Prazo de Vigência: 26/05/2019 

Assinatura: 27/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FELIPE SCHMITZ REGIS. 

Extrato de Contrato nº 301/PMC/2018  

Pregão  nº.  328/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: VERTICAL SPORTS CENTER EIRELI 

Objetivo: Jogos educativos, para atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 5.440,00  

Prazo de Vigência: 26/05/2019 

Assinatura: 27/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. RENAN FELIPE CORREA. 

Extrato de Contrato nº 302/PMC/2018  

Convite Nº. 347/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CONSTRUCITY PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA 

Objetivo: Execução dos serviços necessários às obras de reforma parcial da E.M.E.I.E.F. ÉRICO NONNENMACHER, localizada no bairro 

Pinheirinho –  município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 193.006,07  

Prazo de Vigência: 24/09/2019 

Assinatura: 28/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. KAROLINE MAFRA DA SILVA. 
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Extrato de Contrato nº 303/PMC/2018  

Pregão  nº.  329/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA 

Objetivo: Aquisição de camas empilháveis para atendimento as escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 169.400,00  

Prazo de Vigência: 28/05/2019 

Assinatura: 29/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. VINÍCIUS GUILHERME REITER. 

Extrato de Contrato nº 304/PMC/2018  

Tomada de Preços Nº. 311/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  

Objetivo: Execução dos serviços necessários às obras de construção de Quadra Poliespostiva Coberta na E.M.E.I.E.F. HERCILIO 

AMANTE, com área de 768,31m²,  localizada no bairro Vila Floresta - Município de Criciúma-SC. 

Valor Global: R$ 688.501,92  

Prazo de Vigência: 29/11/2023 

Assinatura: 29/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FERNANDO DA ROSA. 

Extrato de Contrato nº 305/PMC/2018  

Convite Nº. 348/PMC/2018 

Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

Contratada: F. AGUIAR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 

Objetivo: Execução dos serviços necessários à construção do palco para eventos, com área de 117,18 m², no Parque dos Imigrantes 

localizado no bairro Vila Francesa – Distrito de Rio Maina no Município de Criciúma-SC. 

Valor Global: R$ 151.733,02  

Prazo de Vigência: 29/11/2023 

Assinatura: 29/11/2018.     

Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. THIAGO FELIPPE. 

Extrato de Contrato nº 306/PMC/2018  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 363/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: THM & THG PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME 
Objetivo: Produção e organização de show musical, com a dupla Thaeme & Thiago, reconhecida nacionalmente, para o evento de 
inauguração do Parque dos Imigrantes, que acontecerá no dia 06 de janeiro de 2019, no bairro Rio Maina, do Município de 
Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 120.000,00  
Prazo de Vigência: 05/03/2019 
Assinatura: 05/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. RENATA MARIA NOGUEIRA FARKI DE ASSIS. 

Extrato de Contrato nº 307/PMC/2018  

Convite Nº. 354/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: KF ENGENHARIA LTDA 
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Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços necessários à instalação de iluminação em LED no Parque 
do Imigrante, localizado no bairro Vila Francesa no município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 289.000,00  
Prazo de Vigência: 05/07/2019 
Assinatura: 07/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FERNANDO KLIMA FELIPE. 

Extrato de Contrato nº 308/PMC/2018  

Tomada de Preços Nº. 159/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
Objetivo: Execução de serviços técnicos na elaboração dos projetos de engenharia rodoviária para pavimentação de vias urbanas no 
Município de Criciúma-SC. 
Valor Global: R$ 165.000,00  
Prazo de Vigência: 03/09/2019 
Assinatura: 07/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. CAMILA T. Z. BUZANELO. 

Extrato de Contrato nº 309/PMC/2018  

Pregão Presencial  Nº 358/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: DMN COMPUTADORES LTDA - ME 
Objetivo: Manutenção predial preventiva e corretiva, de instalações elétricas, instalações hidráulicas e obras civis na sede do 4º 
Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 81.900,00  
Prazo de Vigência: 10/12/2019 
Assinatura: 10/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. LAUDELINO JOAQUIM. 

Extrato de Contrato nº 310/PMC/2018  

Convite Nº 352/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: FRANKS ALVES BERTO - ME 
Objetivo: Aquisição e implantação de placas de logradouro através da Diretoria de Trânsito e Transportes para o município de 
Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 71.625,00  
Prazo de Vigência: 11/12/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FRANKS ALVES BERTO. 

Extrato de Contrato nº 311/PMC/2018  

Inexibilidade Nº 367/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI 
Objetivo: Empresa especializada para fornecimento de peças eletrônicas semafóricas para uso na manutenção corretiva e preventiva 
dos semáforos controladores de trânsito do município de Criciúma - SC. 
Valor Global: R$ 76.417,00  
Prazo de Vigência: 10/04/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. LEONARDO URBANO AREM. 
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Extrato de Contrato nº 313/PMC/2018  

Pregão  nº.  351/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: DOUGLAS CARDOSO DE LIMA - ME 
Objetivo: Aquisição de HD’S externos em atendimento as escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 27.470,00  
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. RENAN SARTOR PIETSCH. 

Extrato de Contrato nº 314/PMC/2018  

Pregão  nº.  333/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: WZ MULTIESPORTES LTDA ME 
Objetivo: Aquisição de bolas para uso nas aulas de educação física, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 19.278,00  
Prazo de Vigência: 09/06/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. DANNY CÉSAR WARMLING. 

Extrato de Contrato nº 315/PMC/2018  

Pregão  nº.  333/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: BARONESA LTDA - EPP 
Objetivo: Aquisição de bolas para uso nas aulas de educação física, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 19.206,60  
Prazo de Vigência: 09/06/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FERNANDO RAUBER. 

Extrato de Contrato nº 316/PMC/2018  

Pregão  nº.  333/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME 
Objetivo: Aquisição de bolas para uso nas aulas de educação física, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 22.414,50  
Prazo de Vigência: 09/06/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA. 

Extrato de Contrato nº 317/PMC/2018  

Pregão  nº.  333/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: JM ESPORTES LTDA 
Objetivo: Aquisição de bolas para uso nas aulas de educação física, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 9.639,00  
Prazo de Vigência: 09/06/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. JOSEMAR SACOM. 

 



 

76 

Terça - Feira, 18 de dezembro de 2018 Nº 2132 – Ano 9 

Extrato de Contrato nº 318/PMC/2018  

Pregão  nº.  333/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME 
Objetivo: Aquisição de bolas para uso nas aulas de educação física, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 9.418,80  
Prazo de Vigência: 09/06/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. FELIPE SCHMITZ REGIS. 

Extrato de Contrato nº 319/PMC/2018  

Pregão  nº.  333/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: S. SCHNEIDER - EPP 
Objetivo: Aquisição de bolas para uso nas aulas de educação física, no atendimento a Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 22.399,20  
Prazo de Vigência: 09/06/2019 
Assinatura: 11/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. SANDRA SHNEIDER. 

Extrato de Contrato nº 320/PMC/2018  

Pregão  nº.  361/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: FORAUTO VEICULOS E PEÇAS - LTDA 
Objetivo: Aquisição de 2 (dois) veículos para passageiros, para atendimento a CIRETRAN Do município Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 299.400,00  
Prazo de Vigência: 11/04/2019 
Assinatura: 12/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. RENATO ANGELONI COSTA. 

Extrato de Contrato nº 321/PMC/2018  

Pregão  nº.  357/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 
Objetivo: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de parques infantis em madeira, para praças e parques 
do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 46.600,00  
Prazo de Vigência: 10/06/2019 
Assinatura: 12/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. ELIZANDRA MACIOROSKI. 

Extrato de Contrato nº 322/PMC/2018  

Convite Nº. 365/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA 
Objetivo: Execução dos serviços necessários à construção da “taipa de pedra” na edificação da Atafona Modelo no Parque dos 
Imigrantes localizado no bairro Vila Francesa – Distrito de Rio Maina no Município de Criciúma-SC. 
Valor Global: R$ 79.704,60  
Prazo de Vigência: 13/12/2023 
Assinatura: 13/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. VALMOR CONSONI. 



 

77 

Terça - Feira, 18 de dezembro de 2018 Nº 2132 – Ano 9 

Extrato de Contrato nº 323/PMC/2018  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 378/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: COMERCIO DE PNEUS E BORRACHARIA CORREA LTDA ME 
Objetivo: Serviços de borracharia para conserto e/ou manutenção da frota de viaturas da CIRETRAN de Criciúma/SC, para o período 
de janeiro a dezembro de 2019. 
Valor Global: R$ 9.650,00  
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 13/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. BERTILIO CORREA. 

Extrato de Contrato nº 324/PMC/2018  

Pregão  nº.  355/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: E & E CONFECÇÕES LTDA ME 
Objetivo: Aquisição de uniformes para atendimento aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 754.600,00  
Prazo de Vigência: 11/06/2019 
Assinatura: 13/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sra. ELANIA LILIAN PEREIRA LIMA SEQUINEL. 

Extrato de Contrato nº 325/PMC/2018  

Convite Nº 337/PMC/2018 
Contratante: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 
Contratada: PRESMATEC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 
Objetivo: Manutenção do caminhão espargidor de asfalto, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade 
Urbana do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 41.272,40  
Prazo de Vigência: 12/06/2019 
Assinatura: 14/12/2018.     
Signatários: Pelo Município o Sr. CLÉSIO SALVARO – Prefeito, Pela empresa, Sr. LEONOR ANTONIO RAUBER. 

Extratos de Contrato 
FMS – Fundo Municipal de Saúde 

Extrato de Contrato nº 143/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: BAUMER S/A 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 397.600,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. MAICON WILLIAN VIEIRA.  

Extrato de Contrato nº 144/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: FANEM LTDA 
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Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 48.000,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. MAICON WILLIAN VIEIRA.  

Extrato de Contrato nº 145/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 25.340,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sra. ALINE TEREZINHA MACHADO.  

Extrato de Contrato nº 146/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 307.275,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sra. DAIANA SUELEM SENEGALI MANOEL.  

Extrato de Contrato nº 147/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 557.600,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. AURÉLIO KALAES CARMONA.  

Extrato de Contrato nº 148/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 26.380,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. MARCIO FREITAS DE ALMEIDA.  
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Extrato de Contrato nº 149/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - ME 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 22.246,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. GUILHERME ALEXANDRE.  

Extrato de Contrato nº 150/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 8.000,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sra. BETÂNIA DE NAZARÉ ALVES ZAHLOUTH.  

Extrato de Contrato nº 151/FMS/2018 

Modalidade: Pregão nº. 035/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 
Objetivo: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e materiais  permanentes  para atendimento ao Hospital Materno Infantil 
Santa Catarina, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 88.000,00 
Prazo de Vigência: 05/11/2019 
Assinatura: 05/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. FABIANO TORRES.  

Extrato de Contrato nº 152/FMS/2018 

Modalidade: Dispensa de Licitação Nº. 084/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: JD ARQUITETURA ESPECIALIZADA EIRELI 
Objetivo: Elaboração dos projetos arquitetônicos  hospitalares para implantação das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Wosocris, 
São Sebastião e Próspera, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 29.853,36 
Prazo de Vigência: 03/10/2019 
Assinatura: 07/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sra. JUCÉLIA DUARTE.  

Extrato de Contrato nº 153/FMS/2018 

Modalidade: Pregão  nº.  081/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enxoval e utensílios de cozinha para os Residenciais 
Terapêuticos (SRT) da rede Municipal de Saúde do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 5.209,00 
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Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 23/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. DIEGO CASTELAN GUIDI.  

Extrato de Contrato nº 154/FMS/2018 

Modalidade: Pregão  nº.  081/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: DEATEC ASSISTENCIA TÉCNICA, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enxoval e utensílios de cozinha para os Residenciais 
Terapêuticos (SRT) da rede Municipal de Saúde do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 7.816,44 
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 23/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. ZALMIR ANTONIO CASAGRANDE.  

Extrato de Contrato nº 155/FMS/2018 

Modalidade: Pregão  nº.  081/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: DOUGLAS CARDOSO DE LIMA – ME 
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enxoval e utensílios de cozinha para os Residenciais 
Terapêuticos (SRT) da rede Municipal de Saúde do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 1.830,00 
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 23/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. RENAN SARTOR PIETSCH.  

Extrato de Contrato nº 156/FMS/2018 

Modalidade: Pregão  nº.  081/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: POLIPRO ESPUMAS E COLCHÕES LTDA -ME 
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, enxoval e utensílios de cozinha para os Residenciais 
Terapêuticos (SRT) da rede Municipal de Saúde do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 4.300,00 
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 23/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. MARCO DIOGO MANETTA.  

Extrato de Contrato nº 157/FMS/2018 

Modalidade: Pregão Presencial Nº 083/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: ROTEIROS DO SUL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA  ME 
Objetivo: Transporte de pacientes do sistema único de saúde – SUS, atendidos pelas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde residentes no município de Criciúma/SC para tratamento de saúde especializado em Florianópolis/SC. 
Valor Global: R$ 128.640,00 
Prazo de Vigência: 26/11/2019 
Assinatura: 26/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. DANIEL VIEIRA PATRÍCIO.  

Extrato de Contrato nº 158/FMS/2018 

Modalidade: Pregão  nº.  085/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 



 

81 

Terça - Feira, 18 de dezembro de 2018 Nº 2132 – Ano 9 

Contratada: P2 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 
Objetivo: CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, para os municípios de 
abrangência do CEREST, Macrorregional de Criciúma, compreendendo os serviços de hotelaria, auditório, alimentação, palestrante, 
transporte, certificado e outros, no período de 03 à 07 de dezembro de 2018, realizado no município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 49.903,46 
Prazo de Vigência: 26/11/2019 
Assinatura: 26/11/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sra. SIMONE CRISTINA ALBERTI.  

Extrato de Contrato nº 159/FMS/2018 

Modalidade: Pregão  nº.  089/FMS/2018 
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratada: P2 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI 
Objetivo: Fornecimento pela CONTRATADA de forma parcelada, de medicamentos constantes do GUIA DA FARMÁCIA, para uso 
emergencial e cumprimento de mandados judiciais, perante prescrição médica, necessários para atendimento a pessoas carentes do 
Município de Criciúma-SC. 
Valor Global: R$ 250.000,00 
Prazo de Vigência: 31/12/2019 
Assinatura: 11/12/2018 
Signatários: pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. FABRIZIO MACHADO PEREIRA. 

 

Extratos de Contrato 
FAMCRI - Fundação do Meio Ambiente de Criciúma 

Extrato de Contrato nº 016/FAMCRI/2018 

Pregão Presencial  Nº 020/FAMCRI/2018 
Contratante: FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE CRICIÚMA 
Contratada: KOLINA PREMIER VEÍCULOS LTDA 
Objetivo: Aquisição de veículo zero quilômetro, tipo sedan, ano/modelo 2018/2019 para atender as necessidades da Fundação do 
Meio Ambiente de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 57.700,00 
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 12/11/2018 
Signatários: pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Criciúma - FAMCRI a Sra. Anequésselen Bitencourt Fortunato – Presidente, 
pela empresa o Sr. VALÉRIO MENDES. 

Extrato de Contrato nº 017/FAMCRI/2018 

Pregão Presencial Nº 019/FAMCRI/2018 
Contratante: FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE CRICIÚMA 
Contratada: RONAN PLASTICOS LTDA 
Objetivo: Aquisição de lixeiras de polietileno, para atendimento a Fundação de Meio Ambiente de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 44.910,00 
Prazo de Vigência: 31/12/2018 
Assinatura: 22/11/2018 
Signatários: pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Criciúma - FAMCRI a Sra. Anequésselen Bitencourt Fortunato – Presidente, 
pela empresa o Sr. RENAN RONALDO TRENTIN. 
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Extratos de contrato 
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

Extrato de Contrato nº 020/FMAS/2018 

Tomada de Preços Nº. 018/FMAS/2018 

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Contratada: ARILTON AMADOR PROPAGANDA  

Objetivo: Execução de serviços técnicos especializados para elaboração, estudo, planejamento de serviços publicitários no 

Município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 100.000,00  

Prazo de Vigência: 10/12/2019 

Assinatura: 10/12/2018 

Signatários: Pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. ARILTON AMADOR. 

Extrato de Contrato nº 021/FMAS/2018 

Pregão Presencial  Nº 025/FMAS/2018 

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Contratada: MR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA  

Objetivo: Contratação de equipe para manutenção preventiva e corretiva, de instalações elétricas, instalações hidráulicas e obras civis 

em prédios públicos da Secretaria de Assistência Social do município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 92.400,00  

Prazo de Vigência: 13/12/2019 

Assinatura: 13/12/2018 

Signatários: Pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. MARCOS FERNANDES. 

 

Extratos de contrato 
FCC - Fundação Cultural de Criciúma 

Extrato de Contrato nº 016/FCC/2018 

Dispensa de Licitação nº 005/ FCC /2018 
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CRICIÚMA 
Contratada: ARI AZAMBUJA DE OLIVEIRA 
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados na confecção do Plano Municipal 
de Turismo para a Fundação Cultural do município de Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 6.500,00. 
Prazo de Vigência: 07/11/2019. 
Assinatura: 07/11/2018 
Signatários: pela Fundação Cultural de Criciúma o Sr. Sérgio Luiz Zapellini – Presidente, pela empresa o Sr. ARI AZAMBUJA DE OLIVEIRA. 

Extrato de Contrato nº 017/FCC/2018 

Pregão  nº.  006/ FCC /2018 
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CRICIÚMA 
Contratada: CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTD 
Objetivo: Aquisição de equipamentos de informática e mobiliários de escritório, para o Centro Cultural Jorge Zanatta do município de 
Criciúma/SC. 
Valor Global: R$ 63.524,20 
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Prazo de Vigência: 22/05/2019. 
Assinatura: 23/11/2018 
Signatários: pela Fundação Cultural de Criciúma o Sr. ARLEU RONALDO DA SILVEIRA – Presidente, pela empresa o Sr. ALAN JONES DE 
OLIVEIRA SOARES. 

Extrato de contrato 
FIA – Fundo para Infância e Adolescência de Criciúma 

Extrato de Contrato nº 0010/FIA/2018 

Tomada de Preços Nº. 018/FMAS/2018 

Contratante: FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA 

Contratada: ASPEKTO COMUNICAÇÃO LTDA 

Objetivo: Execução de serviços técnicos especializados para elaboração, estudo, planejamento de serviços publicitários no 

Município de Criciúma/SC. 

Valor Global: R$ 30.000,00  

Prazo de Vigência: 10/12/2019 

Assinatura: 10/12/2018 

Signatários: Pelo Município o Sr. Clésio Salvaro – Prefeito Municipal, pela empresa, Sr. JOSÉ FELISBERTO PEREIRA. 

 

Extratos Termo Aditivo ao Termo de Coolaboração 
Governo Municipal de Criciúma 
 
EXTRATO – ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 1954/2017, registrado no Depto de Apoio Administrativo 
sob o nº 2053. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, através da Secretaria Municipal da Assistência Social e do outro lado a 
Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC. 
 
DO OBJETO: adicionar itens para custear material de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica outros serviços de 
terceiros - pessoa física, despesas de pessoal, encargos e investimento capital.  
 
DA ANULAÇÃO: O presente TA também passa a anular o aditivo nº 2036, assim este entrando em vigor. 
 
DATA: Criciúma-SC, 10 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Paulo Cesar Bitencourt, pela Secretaria de Assistência Social, Patrícia 
Vedana Marques, pelo CMAS e Adriano Boaroli, pela AFASC. 

 
EXTRATO – ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 1960/2017, registrado no Depto de Apoio Administrativo 
sob o nº 2054, 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, através da Secretaria Municipal da Assistência Social e do outro lado a  
Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC. 
 
DO OBJETO: adicionar itens para custear material de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica outros serviços de 
terceiros - pessoa física, despesas de pessoal, encargos e investimento capital.  
 
DA ANULAÇÃO:  O presente TA também passa a anular o aditivo nº 2038, assim este entrando em vigor. 
 
DATA: Criciúma-SC, 10 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Paulo Cesar Bitencourt, pela Secretaria de Assistência Social, Patrícia 
Vedana Marques, pelo CMAS e Adriano Boaroli, pela AFASC. 
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EXTRATO – ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 1959/2017, registrado no Depto de Apoio Administrativo 
sob o nº 2055. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, através da Secretaria Municipal da Assistência Social e do outro lado a 
Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC. 
 
DO OBJETO: adicionar itens para custear material de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica outros serviços de 
terceiros - pessoa física, despesas de pessoal, encargos e investimento capital.  
 
DA ANULAÇÃO: O presente TA também passa a anular o aditivo nº 2037, assim este entrando em vigor. 
 
DATA: Criciúma-SC, 10 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Paulo Cesar Bitencourt, pela Secretaria de Assistência Social, Patrícia 
Vedana Marques, pelo CMAS e Adriano Boaroli, pela AFASC. 

 

Extratos Termo de Colaboração 
Governo Municipal de Criciúma 
 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2056/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma -  CMDCA, através da Secretaria Municipal da 
Assistência Social e do outro lado a União Catarinense de Educação – UCE / Centro Educacional Marista Ir. Walmir. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no valor de R$ 19.977,10, para auxiliar na realização do projeto denominado “EU + VOCÊ 
juntos por uma educação inclusiva”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Delcio Afonso Balestrin, pela UCE / Marista, Paulo Cesar Bitencourt, pela 
Assistência Social e Edvilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 

 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2057/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma - CMDCA, através da Secretaria Municipal da 
Assistência Social e do outro lado a Academia de Futebol Criciúma. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00, para auxiliar na realização do projeto denominado “Driblando 
as Drogas e Descobrindo Talentos”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Edevilson Manoel Pereira, pela Associação Academica Criciúma, Paulo Cesar 
Bitencourt, pela Assistência  Social e Janaina Villain, pelo CMDCA. 

 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2058/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma - CMDCA / Fundo para Infância e Adolescência de 
Criciúma – FIA / Município de Criciúma através da Secretaria Municipal da Assistência Social e a Associação Feminina de Assistência Social de 
Criciúma - AFASC. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00, para auxiliar na realização do projeto denominado “JIU – JITSUL: 
Lutando pelo Futuro II”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Adriano Boaroli, pela AFASC, Paulo Cesar Bitencourt, pela Assistência Social e 
Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 
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EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2059/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma - CMDCA / Fundo para Infância e Adolescência 
de Criciúma – FIA / Município de Criciúma através da Secretaria Municipal da Assistência Social e a Associação Feminina de Assistência 
Social de Criciúma - AFASC. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00, para auxiliar na realização do projeto denominado 
“AMBIENTE ACOLHEDOR NO LAR AZUL”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Adriano Boaroli, pela AFASC, Paulo Cesar Bitencourt, pela  Assistência Social 
e Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 

 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2060/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma - CMDCA / Fundo para Infância e Adolescência 
de Criciúma – FIA / Município de Criciúma através da Secretaria Municipal da Assistência Social e a Associação Desportiva Pé na Bola 
Cabeça na Escola. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00, para auxiliar na realização do projeto denominado “PÉ 
NA BOLA CABEÇA NA ESCOLA”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Sabrina Cassol, pela Associação Desportiva, Paulo Cesar Bitencourt, pela 
Assistência  Social e Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 

 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2061/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma - CMDCA / Fundo para Infância e Adolescência 
de Criciúma – FIA / Município de Criciúma através da Secretaria Municipal da Assistência Social e a Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no valor de R$ 20.000,00, para auxiliar na realização do projeto denominado 
“CONSTRUINDO A CIDADANIA – MUSICALIZAÇÃO INFANTOJUVENIL”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Fábio Paulo Martins, pela Sociedade Cultural, Paulo Cesar Bitencourt, pela 
Assistência Social e Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 

 
EXTRATO – ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 2062/2018, registrado no Depto de Apoio Administrativo. 
 
PARTÍCIPES: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma - CMDCA / Fundo para Infância e Adolescência 
de Criciúma – FIA / Município de Criciúma através da Secretaria Municipal da Assistência Social e a Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul. 
 
DO OBJETO: transferência de recursos financeiros no o valor de R$ 20.000,00, para auxiliar na realização do projeto denominado “1ª 
OFICINA DE PROFISSIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO MUSICAL – PROFISSÃO MUSICO ”. 
 
DATA: Criciúma-SC, 07 de dezembro de 2018.  
 
SIGNATÁRIOS: Clésio Salvaro, pelo Município de Criciúma, Fábio Paulo Martins, pela Sociedade Cultural, Paulo Cesar Bitencourt, pela 
Assistência Social e Edevilson Manoel Pereira, pelo CMDCA. 
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